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GENUSPERSPEKTIV	I	HANDLEDNINGSRUMMET: 
HANDLEDARES	BERÄTTELSER	OM	ATTITYDER	TILL	GENUS	OCH	TILLÄMPNING	

AV	ETT	GENUSPERSPEKTIV	I	HANDLEDNING	AV	STUDENTTERAPEUTER 
	

Amanda	Svedström	och	Amina	Zouagui	
	
 

Syftet	med	studien	var	att	undersöka:	a)	vilka	attityder	har	handledare	till	genus?	b)	vilka	attityder	
har	 handledare	 till	 en	 tillämpning	 av	 ett	 genusperspektiv	 i	 handledningen?	 och	 c)	 hur	 beskriver	
handledare	 att	 de	 tillämpar	 ett	 genusperspektiv	 i	 handledningen?	 med	 fokus	 på	
studentterapeuternas	utveckling.	Detta	undersöktes	genom	semistrukturerade	intervjuer	med	sex	
informanter,	som	analyserades	med	tematisk	analys.	Resultatet	visade	på	att	informanterna	har	en	
generell	 attityd	 att	 det	 är	 viktigt	 att	 vara	 genusmedveten,	 att	 det	 finns	 en	 skepsis	 mot	 en	
tillämpning	 av	 ett	 genusperspektiv	med	 risk	 att	 det	 används	 felaktigt,	 och	 slutligen	 att	 de	 flesta	
informanterna	 har	 en	 passiv	 tillämpning	 av	 ett	 genusperspektiv.	 Resultatet	 går	 i	 linje	 med	 en	
uppfattning	 om	 att	 jämställdhet	 och	 genusmedvetenhet	 har	 blivit	 en	 passiv	 del	 av	 svenskars	
nationella	identitet.	Det	går	även	i	linje	med	tidigare	studier	som	beskriver	att	psykologer	tycks	ha	
ett	neutralt	kunskapsideal	med	ett	 individperspektiv,	vilket	gör	det	svårare	att	praktiskt	 tillämpa	
genusperspektiv	 i	 handledning	då	det	 förankras	 i	 en	 socialkonstruktivistisk	 syn	på	 individen	och	
kräver	ett	samhällsperspektiv.	
 
The	purpose	of	this	study	was	to	explore:	a)	what	attitudes	do	supervisors	have	towards	gender?	b)	
what	attitudes	do	supervisors	have	towards	an	application	of	a	gender	perspective	in	supervision?,	
and	 c)	 how	do	 supervisors	describe	 their	 practice	 of	 gender	perspectives	 in	 supervision?,	with	 a	
focus	 on	 the	 students’	 professional	 development.	 This	 was	 explored	 through	 semi-structured	
interviews	with	six	participants,	and	then	analyzed	with	thematic	analysis.	The	result	showed	that	
the	respondents	have	a	general	attitude	that	it	is	important	to	be	conscious	about	gender	questions,	
that	there	is	some	skepticism	against	application	of	a	gender	perspective	due	to	the	risk	of	incorrect	
usage,	and	finally	that	most	of	the	respondents	have	a	passive	application	of	a	gender	perspective.	
The	result	is	in	line	with	a	notion	that	consciousness	and	positive	attitudes	towards	gender	equality	
and	gender	 issues	has	become	a	passive	part	 of	 the	national	 identity	 of	 the	 Swedish	people.	The	
result	 is	 also	 in	 line	 with	 earlier	 studies	 describing	 that	 psychologists	 seem	 to	 have	 a	 neutral	
knowledge	ideal	leading	to	a	focus	on	the	individual,	which	makes	it	harder	to	implement	a	gender	
perspective	in	supervision	since	it	is	anchored	in	a	social	constructivist	view	of	the	individual,	and	
therefore	demands	a	wider	social	perspective.	
	
 
Inom	psykologiämnet	 har	 en	 ökad	 kunskap	 om	genusteoretiska	 perspektiv	 vuxit	
fram	(Magnusson,	2003). Det	genusteoretiska	perspektivet	beskrivs	av	Magnusson	
och	Marecek	(2010)	som	en	konstruktivistisk	syn	på	människan,	där	människan	är	
formad	och	ständigt	formas	av	sin	sociala	kontext.	Vidare	beskriver	författarna	att	
genusperspektivet,	som	har	sin	utgångspunkt	i	den	feministiska	teorin,	handlar	om	
vikten	 av	 att	 vara	 medveten	 om	 hur	 de	 strukturella	 skillnader	 som	 uppstår	 i	
samhället	 ger	 upphov	 till	 ojämställdhet.	 Detta	 skapar	 i	 sin	 tur	 skillnader	 i	 de	
förutsättningar	som	män	och	kvinnor	har	i	samhället	vad	gäller	makt,	resurser	och	
privilegier.	 Förutom	 på	 samhällsnivå,	 appliceras	 genusbegreppet	 även	 på	
mellanmänsklig	nivå,	 till	exempel	hur	män	och	kvinnor	behandlas	olika	på	grund	
av	 uppfattningar	 om	könsskillnader	 och	på	 individpsykologisk	 nivå,	 det	 vill	 säga	
hur	 uppfattningar	 om	 könsbaserade	 skillnader	 internaliseras	 hos	 individer	 och	
präglar	den	egna	identitetsuppfattningen.	Det	handlar	även	om	medvetenhet	kring	
hur	 makt,	 kön	 och	 andra	 dimensioner	 hör	 ihop	 och	 inte	 går	 att	 särskilja	 från	
varandra.	(Magnusson	&	Marecek,	2010) 
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På	 senare	 år	 har	 forskare	 börjat	 undersöka	 psykologers	 förhållande	 till	 de	 olika	
betydelser	av	kön	som	finns	i	de	sammanhang	de	befinner	sig	i	när	de	utövar	sitt	
yrke	 (Skoger	 &	 Magnusson,	 2015;	 Skoger,	 Lindberg,	 &	 Magnusson,	 2011).	
Författarna	 beskriver	 att	 psykologerna	 i	 dessa	 två	 studier	 gav	 kön,	 genus	 och	
jämställdhet	 flera	 olika	 betydelser	 och	 att	 dessa	 olika	 betydelser	 ofta	 var	
motstridiga.	 Vidare	 beskriver	 de	 ett	 glapp	 mellan	 teoretisk	 kunskap	 och	
värderingar	å	ena	sidan,	och	mer	praktiskt	utförande	och	förhållningssätt	å	andra	
sidan.	Författarna	lyfter	berättelser	om	ett	snävt	individfokus	i	behandlingsarbete	
som	en	möjlig	förklaring	till	detta	glapp,	och	beskriver	vidare	att	möjligheterna	att	
inkludera	 kulturella	 och	 sociala	 betydelser	 av	 kön	 i	 psykologiskt	
behandlingsarbete	 verkar	 hänga	 nära	 samman	 med	 psykologers	 professionella	
ideal	 för	 vad	 som	 är	 legitim	 kunskap.	Magnusson	 och	Marecek	 (2010)	 beskriver	
legitim	kunskap	som	den	typ	av	kunskap	som	anses	vara	rätt	och	därmed	lärs	ut	
och	premieras	 över	 annan	kunskap	 i	 olika	 sammanhang.	De	beskriver	 vidare	 att	
det	 också	 kan	handla	 om	 synsätt,	 värderingar	 och	 åsikter	 inom	ett	 visst	 område	
som	anses	okej	att	ha,	och	därför	 lyfts	 fram	och	diskuteras.	På	universitet	kan	vi	
exempelvis	 tala	 om	 legitim	 kunskap	 som	 den	 kunskap	 som	 ingår	 i	 den	 formella	
utbildningen,	och	som	lärs	ut	med	hjälp	av	kurslitteratur,	lärare	och	handledare	på	
utbildningen.		
 
Handledning	av	blivande	psykologer 
Handledning	är	en	viktig	verksamhet	för	att	vägleda	och	forma	nästa	generations	
kompetenta	 psykologer	 (Grant,	 Schofield,	 &	 Crawford,	 2012).	 Ett	 av	 de	 främsta	
sätten	 att	 träna	 och	 utbilda	 blivande	 psykologer	 och	 psykoterapeuter	 är	 att	
erbjuda	 dem	 handledning	 från	 erfarna	 och	 legitimerade	 handledare,	 med	 egen	
klinisk	 erfarenhet	(Martinez,	 Davis,	 &	 Dahl,	 2000).	 Enligt	 författarna	 sker	 denna	
typ	av	handledning	vanligen	under	kurser	i	kliniskt	behandlingsarbete,	som	syftar	
till	att	ge	de	studerande	kunskaper	och	färdigheter	för	psykologisk	behandling	
 
Handledarens	uppgift	och	tillämpning 
Premissen	 för	 en	 god	 handledning	 är	 att	 processen	 ska	 framhäva	 färdigheter,	
kunskaper	 och	 värderingar	 hos	 den	 handledde	 för	 att	 hen	 sedan	 ska	 bli	
självständig	 och	 kunna	 stå	 på	 egna	 ben	 (Falender,	 2009).	 Casement	 (2014)	
beskriver	att	handledarens	främsta	uppgift	är	att	vägleda	studenten	i	klientarbetet	
och	 ge	 studenten	 en	 möjlighet	 att	 utveckla	 sin	 egen	 terapeutiska	 förmåga.	 Den	
svåra	 uppgiften	 för	 handledaren	 är	 att	 hitta	 en	 balans	 i	 sin	 vägledning	 i	
klientarbetet,	 att	 både	 ge	 råd	men	 samtidigt	 lita	 på	 studentens	 egen	 kompetens.	
Casement	beskriver	detta	som	en	mödosam	process	för	studenten,	att	övergå	från	
beroendet	 av	 den	 externa	 handledaren	 till	 utvecklingen	 av	 en	 internaliserad	
handledare.	
 
Vidare	 ska	 handledaren	 vara	 försiktig	 med	 att	 tvinga	 på	 studenten	 sina	 egna	
tolkningar	och	värderingar	i	studentens	klientarbete	(Borders,	et	al.,	2014).	Risken	
finns	 annars	 att	 studenten	 upplever	 att	 handledaren	 tar	 över	 den	 terapeutiska	
behandlingen	 av	 klienten	 (Casement,	 2014).	 Handledningsrelationen	 är	 också	
förankrad	 i	 det	 faktum	 att	 handledaren	 har	 ett	 inneboende	 maktövertag	 över	
studenterna	 då	 handledaren	 i	 sin	 professionella	 roll	 ska	 fungera	 som	 lärare,	
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betygsättare	 och	 ytterst	 ansvarig	 för	 klienternas	 välmående	 (Falender,	 2010;	
Nelson,	et	al.,	2006).	Denna	inneboende	maktobalans	som	oundvikligen	ingår	i	och	
påverkar	handledarrelationen,	är	något	som	är	av	stor	vikt	för	handledaren	att	ta	i	
beaktande	 (Borders,	 et	 al.,	 2014).	 Enligt	 författaren	 är	 det	 även	 viktigt	 att	
handledaren	tar	hänsyn	till	de	kontextuella	faktorer	som	påverkar	maktbalansen	i	
handledningen,	att	göra	en	avvägning	i	att	utjämna	denna	maktobalans,	samtidigt	
som	handledaren	bör	upprätthålla	sin	auktoritet	som	examinator.		
 
Riktlinjer	för	handledning	i	Sverige 
De	 vanligaste	 modellerna	 för	 handledning,	 bland	 annat	 psykodynamisk	 och	
kognitiv-	beteendeinriktad	handledning,	 fokuserar	mer	på	 intrapsykiska	 faktorer	
än	på	sociokulturella	faktorer	(Bernard	&	Goodyear,	2004).	I	Yrkesetiska	principer	
för	 psykologer	 i	 Norden,	 som	 lagts	 fram	 av	 Sveriges	 Psykologförbund	 (1998)	
beskrivs	 att	 psykologer	 även	 ska	 ta	 hänsyn	 till	 sociokulturella	 faktorer.	 De	
yrkesetiska	 principerna	 innehåller	 till	 exempel	 punkter	 som	 handlar	 om	 att	
respektera	 individuella,	 rollmässiga	 och	 kulturella	 olikheter	 som	 funktionsnivå,	
kön,	 sexuell	 orientering,	 etniskt	 och	 nationellt	 ursprung	 och	 tillhörighet,	 ålder,	
religion,	 och	 socioekonomisk	 status,	 samt	 att	 uppmärksamma	 de	 begränsningar	
som	ligger	i	egna	kulturella,	klassmässiga	och	könsmässiga	förutsättningar.	Vidare	
ska	 psykologer	 eftersträva	 att	 vara	 medvetna	 om	 egna	 behov,	 attityder	 och	
värderingar,	 sin	 egen	 roll	 i	 relationer,	 samt	 undvika	 att	missbruka	 sin	makt	 och	
ställning	(Sveriges	Psykologförbund,	1998;	Borders,	et	al.,	2014).	Dessutom	ingår	
för	 psykologhandledare	 ett	 uttalat	 utvidgat	 ansvar	 kring	 att	 upprätthålla	 dessa	
principer,	 för	 bland	 annat	 handledningskandidater	 och	 studenter	 (Sveriges	
Psykologförbund,	1998).	
 
Modeller	för	hur	genusperspektiv	kan	tillämpas 
En	 typ	 av	 handledning	 som	 har	 tagit	 fasta	 på	 vikten	 av	 genusmedvetenhet	 och	
integrering	 av	 normkritiska	 och	 genusteoretiska	 perspektiv,	 är	 feministisk	
handledning	 (Falender,	 2010;	 Porter,	 2009).	 Porter	 (2009)	 skriver	 om	 hur	 den	
feministiska	och	multikulturella	psykologin	har	vuxit	 fram	och	att	allt	 större	vikt	
har	 lagts	 vid	 utbildning	 av	 terapeuter.	 Det	 feministiska	 och	 multikulturella	
perspektivet	har	sin	grund	i	den	tidigare	feministiska	teorin	som	intresserade	sig	
för	 maktobalans	 i	 könade	 relationer,	 men	 även	 maktobalans	 i	 alla	 typer	 av	
relationer	 i	 olika	 sociala	 kontexter	 (Rosewater	 &	 Walker,	 1985).	 	Det	
multikulturella	perspektivet	 liksom	det	 intersektionella	perspektivet,	handlar	om	
att	se	till	hur	ras,	etnicitet,	genus,	sexualitet,	religion,	handikapp,	klass	och	kultur	
samspelar,	 hur	 de	 påverkar	 och	 formar	 individen	 i	 sin	 kontext,	 samt	 hur	 dessa	
samverkar	med	 den	maktdimension	 som	 återfinns	 i	 intersekten	mellan	 de	 olika	
kategorierna	 (American	 Psychological	 Association,	 2003;	 Hernàndez,	 2008).	 I	
nyare	studier	har	forskare	försökt	att	integrera	de	feministiska	och	multikulturella	
teorier	 med	 olika	 perspektiv	 gällande	 sociala	 orättvisor	 inom	 forskning,	
teoribildning	och	praktik	som	finns	inom	handledning.	(Porter,	2009).	 
 
Vidare	 talar	 Porter	 om	 behovet	 av	 mer	 komplexa	 och	 kontextbundna	
utgångspunkter.	 Hon	menar	 att	 de	 terapiteorier	 som	 handledning	 grundar	 sig	 i,	
alltför	ofta	har	ett	fokus	på	förklarings-	och	lösningsmodeller	som	endast	verkar	på	
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en	 erfarenhetsnivå	 i	 taget,	 exempelvis	 individ-,	 familje-	 eller	 gruppnivå.	
Författaren	förespråkar	att	söka	förklaringar	som	integrerar	alla	dessa	nivåer	eller	
ser	 bortom	dessa	 nivåer	 för	 att	 få	 en	 djupare	 förståelse	 för	 en	 viss	 problematik.	
Dessutom	 menar	 författaren	 att	 feministiska	 värderingar	 om	 mångfald	 och	
jämlikhet	 bör	 integreras	 och	 tas	 med	 i	 förståelsen	 och	 i	 den	 kritiska	 analysen.	
Nelson	et	al.	(2006)	redogör	i	sin	tur	för	vikten	av	att	anamma	ett	maktperspektiv	i	
feministisk	 handledning.	 Medvetenhet	 kring	 den	 inneboende	 maktobalansen	 i	
handledningen	är	något	som	bör	genomsyrar	hela	handledningsprocessen.	För	att	
kunna	 tillämpa	 en	 feministisk	 handledning	 krävs	 det,	 enligt	 författarna,	 att	
handledaren	lyfter	maktperspektivet	och	skapar	ett	öppet	och	tillåtande	klimat	där	
det	finns	utrymme	för	självrannsakning	och	självreflektioner.	Vidare	krävs	det	att	
handledaren	 intar	 en	 icke-bestraffande	och	en	 respektfull	 hållning	gentemot	den	
handledde	 i	 sin	 självreflektion,	 för	 att	 ett	 ömsesidigt	 förtroende	 kan	 skapas	 i	
handledarrelationen.	Författarna	menar	att	detta	gör	det	möjligt	för	de	handledda	
att	öppet	utforska	sina	fördomar	i	terapin	och	attityder	gentemot	andra.	
 
Forskning	kring	genusperspektiv	i	handledning 
Inman	et	al.	(2014)	beskriver	att	det	finns	en	pågående	multikulturell	trend	inom	
handledningsrelaterad	forskning.	Den	multikulturella	trenden	beskrivs	bestå	av	ett	
ökat	 fokus	 på	 intersekten	 mellan	 bland	 annat	 ras	 och	 etnicitet,	 genus,	 och	
sexualitet.	Författarna	beskriver	vidare	att	 forskningens	förändrade	sätt	att	se	på	
till	exempel	genus	även	har	lett	till	att	flera	studier	har	undersökt	hur	feministiska	
teorier	 och	 principer	 tillämpas	 i	 handledning.	 (Inman	 et	 al.,	 2014).	 Skoger	 och	
Magnusson	(2014)	poängterar	i	sin	studie	att	uttrycket	“feministisk	terapi”	sällan	
används	 i	 Sverige,	 istället	 används	 “genusperspektiv”	 eller	
“jämställdhetsperspektiv”,	även	om	det	handlar	om	samma	sak.	
 
Forskning	kring	handledares	attityder	till	genus 
I	 forskning	 kring	 hur	 genus	 betraktas	 inom	 psykologin,	 har	 Rarick	 och	 Ladany	
(2012)	redogjort	för	hur	dagens	forskare	inom	psykologin	överlag	har	rört	sig	från	
den	 tidigare	kategoriska	och	biologiskt	 förankrade	definitionen	av	genus	 som	en	
deterministisk	 faktor,	 till	 ett	 mer	 postmodernt	 förhållningssätt,	 där	 genus	
definieras	 som	 en	 social	 konstruktion	 och	 oundvikligen	 formad	 av	 sociala	
attityder,	 värderingar	 och	 trossystem.	 Detta	 är	 en	 följd	 av	 att	 fältet	 inom	
multikulturell	 och	 feministisk	 psykologi	 har	 utvidgats	 och	 alltmer	
uppmärksammats	och	blivit	erkänt	som	ett	område	att	räkna	med	(Porter,	2009).	
Vad	 gäller	 forskning	 kring	 genus	 och	 handledning,	 så	 förekommer	 den	 främst	 i	
studier	kring	par-	och	familjeinriktad	terapi	och	handledning.	Inom	detta	fält	finns	
attityder	om	att	genus	är	viktigt	att	förhålla	sig	till,	särskilt	som	ett	sätt	att	förstå	
spänningar	 och	 olika	 etiska	 problem	 som	 kan	 uppstå	 i	 handledningsrelationen	
(Martinez,	Davis	&	Dahl,	2000)	och	som	ett	sätt	att	synliggöra	hierarkiska	faktorer	
och	 deras	 inverkan	 på	 en	 handledarrelation	 (Falender,	 2009;	 Grant,	 Schofield,	&	
Crawford,	2012).	
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Forskning	kring	handledarnas	attityder	till	tillämpning	av	genusperspektiv	i	
handledning 
Flera	studier	har	gjorts	för	att	titta	närmre	på	hur	feministiska	principer	integreras	
och	manifesteras	inom	området	för	den	praktiska	tillämpningen	i	handledningen.	
Resultaten	 har	 bland	 annat	 visat	 att	 feministisk	 handledning	 är	 en	 kollaborativ	
praktik	 som	 inbegriper	 att	 motarbeta	 sexism	 och	 förkastar	 den	 essentialistiska	
föreställningen	 om	 att	 genus	 är	 något	 inneboende	 och	 biologiskt	 förankrat.	 Den	
feministiska	 handledningen	 handlar	 även	 om	 ett	 engagemang	 och	 aktivism	
gällande	kvinnofrågor,	och	att	synliggöra	hur	sexism	och	olika	former	av	förtryck	
genomsyrar	den	kliniska	verksamheten	inom	psykologin.	(Green	&	Dekkers,	2010;	
Martinez	 et	 al.,	 2000;	 Prouty,	 2001;	 Prouty,	 Thomas,	 Johnson,	 &	 Long,	 2001;	
Szymanski,	2005).	Feministisk	handledning	inkluderar	även	en	analys	av	hur	dessa	
former	av	förtryck	i	sociala	strukturer	påverkar	den	mentala	hälsan	hos	individen	
(Martinez,	Davis	&	Dahl,	2000).	
 
Även	 i	 litteratur	 om	 generellt	 god	 handledning	 förekommer	 attityder	 om	 att	 det	
kan	 vara	 hjälpsamt	 att	 utforska	 olikheter	mellan	 handledaren	 och	 studenterna,	 i	
termer	av	till	exempel	kön,	etnicitet	och	kulturell	bakgrund	(Scholl,	2001;	Nelson	
et	 al.,	 2006).	När	det	handlar	om	att	uttalat	medvetandegöra	genusperspektiv	 så	
har	kvinnliga	handledare,	nästan	utan	undantag,	varit	de	som	studerar	och	skriver	
om	 genus	 i	 relation	 till	 handledning,	 särskilt	 inom	 par-	 och	 familjeterapifältet.	
Kvinnliga	 handledare	 har	 ägnat	 sig	 åt	 sådana	 frågor	 i	 mer	 än	 15	 år.	 Manliga	
handledare	har	ännu	inte	dokumenterat	sina	perspektiv	på	genus	och	handledning.	
Även	de	handledda	terapeuternas,	både	män	och	kvinnor,	perspektiv	på	genus	och	
handledning	saknas	i	litteraturen.	(Turner	&	Fines,	2002)	
 
Erfarenhetsbaserad	kunskap	inom	området	för	tillämpning	av	ett	genusperspektiv	 i	
handledning 
Ett	exempel	på	den	kvinnodominerande	insatsen	inom	fältet	för	genusperspektiv	i	
handledning	 var	 en	 konferens	 som	 anordnades	 för	 att	 diskutera	 tillämpning	 av	
feministiskt	och	multikulturellt	perspektiv	i	handledning	och	vad	detta	perspektiv	
kan	 bidra	med	 inom	 kunskapsfältet	 för	 handledning.	 Diskussionen	 fördes	 av	 16	
kvinnliga	 medlemmar	 i	 Supervision	 and	 Training	 Work	 Group,	 och	
sammanfattades	 sedan	 i	 en	artikel	 av	Nelson	et	 al.	 (2006).	Deltagarna	 talade	om	
den	 stora	 behållningen	 inom	 denna	 typ	 av	 handledning,	 vilket	 är	 att	 det	 finns	
utrymme	för	självreflektion,	att	lyfta	och	diskutera	komplexiteten	i	hur	genus	och	
multikulturalism	 interagerar	 i	 klient-,	 terapeut-	 och	 handledarrelationen.	
Samtidigt	 poängterades	 det	 att	 denna	 typ	 av	 tillämpning	 kan	 ge	 upphov	 till	 en	
ängslighet	 hos	 handledare.	 Dels	 att	 handledare	 kan	 känna	 att	 de	 riskerar	 att	
upplevas	 som	 påträngande	 och	 för	 politiska	 i	 sina	 värderingar,	 dels	 att	 de	 kan	
uppleva	att	de	brister	i	sina	kunskaper	gällande	feminism	och	multikulturalism.	En	
konsekvens	som	författarna	lyfte	kan	vara	att	handledare	väljer	att	ta	avstånd	från	
att	diskutera	genusorienterade	frågor	och	att	de	handledda	utsätts	för	sanktioner	
och	därför	undviker	att	lyfta	dessa	frågor	av	rädsla	för	att	få	en	dålig	utvärdering.	
Detta	kan	förebyggas	genom	att	inta	en	ödmjuk	inställning	i	diskussioner.	Däremot	
ligger	det	hos	handledarna	att	lyfta	feministiska	och	multikulturella	perspektiv	och	
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att	 förbereda	sig	 inför	att	kunna	hantera	dessa	diskussioner	på	ett	professionellt	
sätt. 
	
Vidare	uppmärksammade	Nelson	et	al.	 (2006)	att	diskussionen	som	fördes	kring	
genus,	ras	och	kultur,	gav	upphov	till	en	spänd	stämning	och	känslor	av	ängslighet	
och	osäkerhet,	 vilket	enligt	 författarna	 ligger	 i	 ämnets	komplexitet.	En	 förklaring	
till	de	starka	känslorna	som	uppkom,	var	att	det	sällan	anordnas	likande	träffar	där	
dessa	ämnen	och	 frågor	 lyfts	och	diskuteras.	 	Turner	och	Fines	 (2002)	beskriver	
också	att	det	inte	är	helt	lätt	att	prata	om	genus	kopplat	till	handledning,	eftersom	
genus	framkallar	starka	känslor.	Författarna	beskriver	att	dessa	känslor	hör	 ihop	
med	 kvinnors	 historiska	 underordning,	 men	 även	 med	 den	 brist	 på	 konsensus	
kring	 hur	 dessa	 orättvisor	 ska	 hanteras,	 både	 på	 en	 samhällelig	 och	 på	 en	
interpersonell	nivå. 
	
Syfte 
Syftet	 med	 den	 här	 studien	 är	 att	 undersöka	 sex	 handledares	 berättelser	 om	
attityder	 till	 och	 tillämpning	 av	 genusperspektiv	 i	 handledning,	 utifrån	
frågeställningarna: 
	
a)	vilka	attityder	har	handledare	till	genus?	b)	vilka	attityder	har	handledare	till	en	
tillämpning	 av	 ett	 genusperspektiv	 i	 handledningen?	 och	 c)	 hur	 beskriver	
handledare	 att	 de	 tillämpar	 ett	 genusperspektiv	 i	 handledningen?	med	 fokus	 på	
studentterapeuternas	 utveckling	 på	 en	 psykologmottagning	 vid	 ett	 universitet	 i	
Sverige. 
	
De	 handledare	 som	 avses	 i	 studien,	 är	 handledare	 som	 är	 verksamma	 på	 en	
psykologmottagning	 där	 psykologstudenter	 tränas	 i	 att	 vara	 terapeuter,	 vid	 ett	
universitet	 i	 Sverige.	 	Med	 genusperspektiv	 för	 denna	 studie	 avses	medvetenhet	
om	 hur	 människor	 bemöts	 utifrån	 vilket	 kön	 de	 tillhör;	 hur	 kvinnor	 och	 män	
rangordnas	 olika;	 hur	 uppfattade	 skillnader	 mellan	 könen	 ligger	 till	 grund	 för	
ojämlik	behandling	av	kvinnor	och	män;	hur	könshierarkin	påverkar	 individuella	
identitetsuppfattningar,	 och	 vilka	 konsekvenser	 det	 får.	 (Connell,	 2003;	
Magnusson	&	Marecek,	2010).	
	
 

Metod 
	
Verksamhetsbeskrivning 
På	 psykologprogrammet	 läser	 studenterna	 en	 kurs	 i	 kliniskt	 behandlingsarbete.	
Detta	moment	 skall	 ge	de	 studerande	kunskaper	och	 färdigheter	 för	psykologisk	
behandling	 och	 avsikten	 är	 att	 hjälpa	 den	 studerande	 att	 integrera	 teoretiska	
kunskaper	 och	 praktiska	 färdigheter	 för	 att	 nå	 en	 djupare	 förståelse	 för	 den	
psykoterapeutiska	 processen.	 Den	 studerandes	 klientarbete	 sker	 under	
regelbunden	 handledning	 av	 erfaren	 legitimerad	 psykoterapeut	 med	
handledarutbildning	i	psykoterapi.	Handledaren	har	grupphandledning	med	tre	till	
fyra	 studenter,	 en	 gång	 per	 vecka	 under	 ett	 läsår.	 	Handledaren	 är	 pedagogiskt	
ansvarig	på	delegation	från	kursansvarig.	Det	innebär	bland	annat	att	handledaren	
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har	ett	särskilt	ansvar	att	arbeta	aktivt	för	att	skapa	ett	bra	lärandeklimat,	med	till	
exempel	 reflektioner	 över	 olika	 relationsaspekter.	 Den	 studerande	 förväntas	
uppnå	vissa	kriterier,	bland	annat	att	lära	sig	att	uppfatta	och	förstå	hur	den	egna	
personligheten	påverkar	den	 terapeutiska	 relationen	och	processen,	 och	att	med	
hjälp	av	handledaren	kunna	identifiera	och	förstå	olika	interpersonella	processer. 
	
Undersökningsdeltagare 
På	 Psykologmottagningen	 finns	 det	 sammanlagt	 tjugoen	 verksamma	 handledare,	
varav	 femton	 är	 kvinnor	 och	 sex	 är	 män.	 I	 denna	 studie	 deltog	 sex	 av	 dessa	
handledare.	 Av	 deltagarna	 identifierade	 sig	 fem	 som	 kvinnor	 och	 en	 deltagare	
identifierade	 sig	 som	 man.	 Genomsnittsåldern	 var	 61	 år.	 Deltagarna	 hade	 i	
genomsnitt	jobbat	i	12	år	på	Psykologmottagningen.	Totalt	fyra	av	deltagarna	var	
legitimerade	 psykologer	 och	 två	 hade	 en	 socionomutbildning	 i	 grunden.	 Alla	
deltagare	 hade	 genomgått	 en	 psykoterapeututbildning	 och	 handledarutbildning.	
Tre	 av	 deltagarna	 handledde	 inom	 psykodynamisk	 terapi	 och	 tre	 inom	
kognitivbeteendeterapi.	 Förutom	 arbetet	 som	 handledare	 på	
Psykologmottagningen,	 hade	 samtliga	 deltagare	 andra	 uppdrag,	 vissa	 inom	
institutionen	 för	 psykologi,	 och	 andra	 utanför	 institutionen	 som	
privatpraktiserande	psykoterapeuter. 
	
Författarna	hade	en	önskan	om	ett	urval	av	deltagare	som	handledde	inom	de	båda	
terapiinriktningarna	 kognitiv-	 beteendeterapi	 och	 psykodynamisk	 terapi,	 med	
både	män	och	kvinnor,	för	att	få	ett	så	brett	urval	som	möjligt	trots	det	begränsade	
antalet	 deltagare	 i	 studien.	 Då	 rekryteringen	 skedde	 genom	 ett	
bekvämlighetsurval,	gick	det	 inte	att	styra	över	 fördelningen	av	deltagare	utifrån	
önskemålen.	I	valet	av	handledare	som	intervjupersoner	hade	författarna	i	åtanke	
att	det	kan	tänkas	vara	olämpligt	att	intervjua	de	handledare	som	författarna	själva	
har	i	klientarbetet,	samt	handledare	som	författarna	tidigare	har	haft	eller	har	som	
egenterapeuter. 
	
Material 
Författarna	 utformade	 en	 intervjuguide	 (se	 Bilaga	 1.)	 för	 semistrukturerade	
intervjuer	 med	 en	 teoretisk	 utgångspunkt	 från	 Lyons	 och	 Coyle	
(2007).		Intervjuguiden	användes	som	hjälpmedel	för	intervjuaren,	för	att	täcka	in	
förväntade	områden	i	intervjuerna	och	för	att	på	förhand	tänka	igenom	eventuella	
svårigheter	 som	 hade	 kunnat	 uppkomma.	 För	 att	 utforma	 frågorna	 i	
intervjuguiden,	 utgick	 författarna	 från	 syftet	 med	 studien,	 med	 en	 teoretisk	
utgångspunkt	 från	 Natalie	 Porters	 (2009)	 beskrivning	 av	 hur	 strukturen	 för	 en	
tillämpning	 av	 feministisk	 handledning	 kan	 vara	 utformad,	 samt	 litteratur	 om	
genus	(Connell,	2003;	Magnusson	&	Marecek,	2010).	Intervjuguiden	kom	att	täcka	
fyra	 frågeområden,	 med	 var	 sin	 huvudfråga	 samt	 uppföljningsfrågor.	 Dessa	
frågeområden	 lyder	 som	 följer;	 1.	 Bakgrund,	 2.	 Attityder	 till	 genusperspektiv,	 3.	
Praktisk	tillämpning	av	ett	genusperspektiv	i	handledningsrummet,	4.	Maktfrågor. 
	
Procedur/datainsamling 
Rekryteringen	 av	 intervjupersonerna	 skedde	 via	 e-post,	 där	 administratören	 på	
Psykologmottagningen	 skickade	 ut	 ett	 informationsbrev,	 som	 författarna	 hade	
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formulerat,	 till	 hela	handledargruppen.	Det	 lämnades	 även	 ett	 antal	 exemplar	 av	
informationsbrevet	 i	 personalrummet	 på	 Psykologmottagningen.	 I	
informationsbrevet	beskrevs	kortfattat	syftet	med	studien,	deltagarnas	frivillighet,	
att	deltagarna	är	anonyma	när	resultaten	sammanställs,	samt	att	rådata,	inspelning	
och	 transkribering	 raderas	 när	 examensarbetet	 väl	 har	 presenterats	 och	 blivit	
godkänd	 av	 uppsatskommittén.	 Författarna	 gav	 även	 sina	 kontaktuppgifter	 till	
deltagarna	så	att	handledarna	själva	fick	anmäla	sitt	intresse	för	att	delta	i	studien.	
Informationsbrevet	 mejlades	 ut	 i	 två	 omgångar	 tills	 sex	 handledare	 anmält	 sitt	
intresse	för	att	delta.	
 
Författarna	 fick	svar	både	 från	de	handledare	som	var	 intresserade	av	att	delta	 i	
studien	och	från	de	handledare	som	valde	att	avstå.	De	handledare	som	avstod	från	
att	delta	i	studien	uppgav	dels	att	det	skulle	vara	olämpligt	att	delta	i	egenskap	av	
att	de	för	tillfället	handledde	en	av	författarna	i	det	pågående	klientarbetet,	dels	att	
de	inte	kände	att	de	var	så	insatta	i	genusfrågor. 
	
Datainsamlingen	genomfördes	i	form	av	sex	semistrukturerade	intervjuer	på	ca	60	
minuter,	 fördelade	 över	 två	 veckors	 tid.	 	Intervjuerna	 delades	 upp	 mellan	
författarna,	 där	 författarna	 intervjuade	 tre	 informanter	 var.	 Samtliga	 intervjuer	
förväntades	 täcka	 in	 de	 i	 förväg	 formulerade	 huvudfrågorna.	 Utöver	 dessa	
huvudfrågor,	 ställdes	ett	varierande	antal	 specificerade	och	generella	 följdfrågor.	
Inom	 ramen	 för	 semistrukturerade	 intervjuer	 finns	 det	 dessutom	 utrymme	 för	
intervjuarna	 att	 ställa	 ytterligare	 följdfrågor,	 utöver	 de	 som	 formulerats	 i	
intervjuguiden.	 Detta	 medförde	 en	 flexibilitet	 och	 en	 möjlighet	 att	 fånga	 upp	
relevant	 information	 som	annars	möjligen	hade	gått	 förlorat.	 Samtliga	 intervjuer	
spelades	in	med	ljudupptagning	från	diktafon. 
	
Analys 
De	 inspelade	 intervjuerna	 transkriberades	 sedan	 ordagrant,	 med	 undantag	 för	
vissa	 grammatiska	 justeringar	 och	 borttagna	 harklingar	 och	 upprepningar,	 med	
syftet	 att	 öka	 läsbarheten	 av	 intervjutexterna.	 Det	 transkriberade	 materialet	
bestod	 av	 52	 966	 ord.	 Varje	 författare	 ansvarade	 för	 sina	 intervjuer	 i	
transkriberingsarbetet.	 Efter	 transkriberingen	 fortsatte	 arbetet	med	kodning	och	
analys	 utifrån	 den	 kvalitativa	 analysmetoden	 tematisk	 analys	 (Braun	 &	 Clarke,	
2006). 
	
Arbetsgången	 för	 tematisk	 analys	 innebär	 att	 författarna	 inledningsvis	 har	
bekantat	 sig	med	 respektive	 intervjutext	 genom	 att	 flertalet	 gånger	 läsa	 igenom	
den	utskriva	 texten	 i	pappersform.	 I	denna	 fas	 lades	 fokus	på	att	sätta	sig	 in	 i	de	
data	 som	 samlats	 in,	 samt	 att	 notera	 item	av	 intresse	och	 relevans	 för	 studien.	 I	
nästa	fas	kodades	all	insamlad	data.	Detta	gjordes	i	ett	dataprogram	för	kvalitativ	
analys,	MAXQDA	12.	Först	kodade	författarna	tre	intervjuer	var	i	dataprogrammet,	
med	 målet	 att	 genomföra	 en	 komplett	 kodning,	 det	 vill	 säga	 att	 koda	 allt	 som	
möjligen	 kan	 vara	 av	 intresse	 för	 studien.	 Koderna	 formulerades	 både	 som	
semantiska	koder,	det	vill	säga	textnära	och	explicita	koder	av	datamaterialet,	dels	
som	latenta	koder,	tolkande	koder	som	fångar	upp	det	implicita	meningsinnehållet	
i	 datamaterialet.	 Nästa	 steg	 var	 att	 sammanföra	 författarnas	 koder	 till	 en	
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gemensam	kodlista,	samt	att	återigen	sortera	ut	de	koder	som	är	relevanta	utifrån	
syfte	och	frågeställningar,	det	vill	säga	en	mer	selektiv	kodning.	Därefter	skapades	
kluster	 av	 de	 gemensamma	 koderna	 under	 kandidatteman,	 det	 vill	 säga	
provisoriska	 teman.	 De	 semantiska	 och	 de	 latenta	 koderna	 var	 inledningsvis	
separerade,	 men	 i	 arbetet	 med	 att	 sammanföra	 koder	 till	 kluster	 så	 valde	
författarna	 att	 frångå	 den	 indelningen,	 och	 snarare	 föra	 ihop	 koder	 utifrån	 de	
mönster	 som	 författarna	 uttolkade	 i	 materialet,	 oavsett	 om	 koderna	 var	
semantiska	eller	latenta.	Inledningsvis	inkluderade	författarna	så	många	koder	och	
teman	som	möjligt	 i	kodnings-	och	 tematiseringsprocessen,	 för	att	 sedan	 försöka	
avgöra	vad	som	kunde	vara	av	betydelse	för	senare	analys	(Braun	&	Clarke,	2006).	
 
Detta	 följdes	 av	 en	 revideringsprocess	 som	 genomgående	 rörde	 sig	 fram	 och	
tillbaka	mellan	koderna,	kandidatteman	och	datamaterialet.	Detta	var	nödvändigt	
för	att	kunna	sålla	bland	koderna	och	kandidatteman	och	höja	abstraktionsnivån.	
Dessa	koder	skrevs	ut	i	pappersform,	för	att	lätt	kunna	flytta	runt	och	prova	olika	
tematiseringar,	samt	för	att	få	överblick.	En	del	teman	och	underteman	sorterades	
bort	 innan	 det	 slutgiltiga	 resultatet	 som	 låg	 till	 grund	 för	 fortsatt	 analys	 och	
diskussion,	 då	 dessa	 föll	 utanför	 ramen	 för	 syftet	 med	 uppsatsen.	 Teman	 som	
plockats	bort	under	processens	gång	är	till	exempel	Universitetet	och	genus,	Genus	
bland	handledarkollegor,	och	ett	tema	som	kallades	Skillnader	mellan	könen.		Även	
ett	 tema	som	handlade	om	makt	omarbetades	 från	att	 vara	ett	 eget	 tema,	 till	 att	
vissa	koder	om	makt	vävdes	in	i	övriga	teman. 
	
I	revideringen	av	koderna	såg	författarna	både	till	 innehållet	av	koderna	och	inte	
bara	till	frekvensen	av	koderna	för	att	kunna	svara	på	de	olika	frågeställningarna	i	
syftet.	I	nästa	fas	började	författarna	formulera	slutgiltiga	teman	och	underteman	
utifrån	 koderna	 och	 kandidatteman.	 Därefter	 sammanställdes	 alla	 teman	 och	
underteman	under	övergripande	teman	(Braun	&	Clarke,	2006).	De	övergripande	
teman	 som	 formulerades	 sammanfaller	 delvis	 med	 frågeställningarna,	 men	
författarna	valde	ändå	att	formulera	dem	så,	då	övergripande	temans	främsta	syfte	
är	att	strukturera	och	organisera	upp	datamaterialet	(Braun	&	Clarke,	2006).	I	de	
övergripande	temana	nämns	även	begreppet	föreställningar.	Det	beror	på	att	flera	
av	informanterna	växlar	mellan	begreppen,	och	författarna	har	tolkat	det	som	att	
begreppen	 är	 relaterade	 till	 varandra	 på	 så	 vis	 att	 föreställningar	 påverkar	
attityder,	 det	 vill	 säga	 att	 om	 det	 till	 exempel	 finns	 en	 föreställning	 om	 att	
feminister	är	kvinnor	som	hatar	män,	så	är	det	inte	heller	orimligt	att	vissa	män	då	
uttrycker	en	negativ	attityd	gentemot	feminister.	Nedan	redovisas	ett	exempel	på	
relationen	mellan	citat,	koder	och	teman,	se	tabell	1.	
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Tabell	1.	Exempel	på	relationen	mellan	citat,	koder	och	teman 

Citat Kod Tema Övergripande 
tema 

”…det är så mycket annat som 
ska läggas fokus på (…) allt 

man ska hinna med” 
 

”Nej nej, det är inte ett medvetet 
val. Nej utan jag tänker att det 

mycket har att göra med att 
andra saker ligger närmare.” 

 
“...Det kommer andra frågor som 

känns viktigt för 
studentterapeuterna” 

Klientarbetet har 
många moment 

som får mer 
fokus än genus 

Genusperspektiv 
prioriteras inte i 
handledningen 

Passiv och 
situationsbunden 

tillämpning av 
genusperspektiv i 

handledning 

	
Etiska	överväganden/begränsningar 
Författarna	 har	 varit	 noga	 med	 att	 uppfylla	 de	 fyra	 huvudkrav	 som	 ingår	 i	 de	
forskningsetiska	 principer	 som	 gäller	 för	 humanistisk-samhällsvetenskaplig	
forskning.	 De	 fyra	 huvudkraven	 består	 av	 informationskravet,	 samtyckeskravet,	
konfidentialitetskravet	 och	 nyttjandekravet.	 För	 att	 uppfylla	 dessa	 krav	 har	
författarna	därför	informerat	deltagarna	om	syfte	och	upplägg	för	studien	i	förväg.	
Denna	 information	 skickades	 dels	 ut	 skriftligen	 innan	 intervjuerna,	 och	 lyftes	
sedan	 muntligen	 med	 varje	 deltagare	 vid	 intervjutillfället,	 men	 innan	 själva	
intervjuerna	 påbörjades.	 Författarna	 har	 vidare	 inhämtat	
undersökningsdeltagarnas	 samtycke	 till	 att	 delta	 och	 poängterat	 att	 de	 som	
medverkar	 har	 full	 rätt	 att	 självständigt	 bestämma	 om,	 hur	 länge,	 och	 på	 vilka	
villkor	 de	 skall	 delta,	 vilket	 innebär	 att	 de	 kan	 avbryta	 sin	medverkan	 när	 som	
helst,	 utan	 att	 detta	 får	 negativa	 följder	 för	 dem.	 Deltagarnas	 konfidentialitet	
kommer	 att	 i	 största	 möjliga	 mån	 bevaras	 genom	 att	 de	 uppgifter	 som	 kunnat	
identifiera	deltagarna	har	antecknats,	lagrats	och	rapporteras	på	ett	sådant	sätt	att	
deltagarnas	 identitet	 skyddas	 från	 utomstående.	 Insamlad	 data	 kommer	 endast	
användas	i	den	här	studien. 
	
Författarnas	förförståelse 
Något	 som	 är	 viktigt	 att	 nämna	 är	 författarnas	 egen	 förförståelse	 i	 relation	 till	
studien.	Båda	författarna	har	ett	intresse	och	en	förkunskap	kring	just	genus,	samt	
egna	erfarenheter	av	att	bli	handledda	som	studentterapeuter.	Denna	förförståelse	
kan	komma	att	påverka	både	hur	författarna	förstår,	tolkar	och	värderar	resultatet. 

	
	

Resultat	
 

Nedan	 redovisas	 resultatet	 i	 tre	 övergripande	 teman.	 Övergripande	 teman	 är:	
Generella	attityder	och	föreställningar	om	genus,	Ambivalenta	attityder	kopplat	till	
tillämpning	 av	 genusperspektiv	 i	 handledning,	 samt	Passiv	 och	 situationsbunden	
tillämpning	av	genusperspektiv	i	handledning.	Varje	övergripande	tema	innehåller	
sedan	ett	antal	teman,	underteman	och	citat	som	hör	till. 
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Generella	attityder	och	föreställningar	om	genus 
Under	 det	 övergripande	 temat	 Generella	 attityder	 och	 föreställningar	 om	 genus,	
har	författarna	samlat	informanternas	berättelser	om	attityder	och	föreställningar	
om	genus	i	sex	teman.	Dessa	teman	är	som	följer:	Genus	handlar	om	medvetenhet,	
Genus	 är	 ett	 av	 flera	 intersektionella	 perspektiv,	 Genus	 har	 förändrats	 över	 tid,	
Genusmedvetenhet	kräver	politisk	korrekthet,	Genus	hör	ihop	med	feminism,	samt	
Genus	väcker	känslor. 
 
Genusperspektiv	handlar	om	medvetenhet 
I	detta	tema	lyfts	informanternas	berättelser	om	vad	genusperspektiv	är	för	dem,	
samt	 tankar	 om	 genusperspektivets	 betydelse.	 Informanterna	 berättade	 att	
genusperspektiv	 handlar	 om	 jämställdhet	 och	 om	 att	 vara	 medveten	 om	 hur	
könstillhörighet	 och	 föreställningar	 om	 hur	 kön	 påverkar	 och	 formar	 oss.	 I	
materialet	 fanns	 en	 övergripande	 attityd	 om	 att	 genusperspektivet	 behövs,	 både	
som	ett	perspektiv	att	förstå	sig	på	sig	själv,	andra	och	världen,	men	också	som	ett	
sätt	 att	 nå	 ett	 samhälle	 som	har	mer	 jämställdhet	mellan	könen.	 Informanternas	
berättelser	lyfte	vikten	av	att	vara	medveten	om	hur	föreställningar	påverkar	oss	
och	att	ett	genusperspektiv	handlar	just	om	denna	medvetenhet. 

	
Ja	att	ha	ett	genusperspektiv,	jag	tänker	att	ha	någon	slags	medvetenhet	om	hur	eller	över	
huvud	taget	med	intersektionella	perspektiv,	att	ha	en	medvetenhet	om	att	vi	är	färgade	av	
vissa	kategoriseringar	vi	gör,	typ	då	och	då	med	genus	liksom	att	det	gäller	också	kön	eller	
könsidentitet	eller	sexuell	läggning	jag	tänker	att,	att	liksom	ha	en	idé	om	det,	att	det	finns	
och	att	det	påverkar	hur	man	uppfattar	saker	och	vad	som	händer	i	olika,	lite	olika	kontext	
och	 olika	 för	 olika	 personer	 och	 sådant,	 ja,	 att	 det	 är	 en	 sak	 man	 behöver	 ha	 en	
medvetenhet	om.	
 

Vidare	beskrev	informanterna	genus	som	något	som	ständigt	finns	närvarande	och	
påverkar	oss	alla.	
 

Det	är	ju	i	många	sammanhang,	jag	tänker	att	det	är	någonting	som	påverkar	oss	hela	vår	
vakna	tid,	 tänker	 jag	egentligen,	det	är	 ju	olika	 intryck	vi	har	som	gör	någonting	med	oss	
och	att	det	är	viktigt	att	vara	medveten	om	det,	tänker	jag	också.	
 

Informanternas	 berättelser	 tog	 även	 upp	 det	 faktum	 att	 genus	 påverkar	 våra	
livsvillkor,	hur	patriarkala	strukturer	sitter	djupt	förankrade	i	samhället	och	i	varje	
individ,	 och	 leder	 till	 orättvisor	 mellan	 könen.	 Informanterna	 beskrev	 att	 dessa	
orättvisor,	 och	 ojämlikheten	 mellan	 könen,	 som	 består	 av	 djupliggande	 normer	
som	 många	 inte	 ens	 reflekterar	 över,	 väcker	 känslor	 och	 motiverar	 en	 hög	
medvetenhet	om	genusperspektiv. 

	
Men	 alltså	 det	 är	 ojämlikheten	 och	 värderingarna...	 Det	 tror	 jag	 är	 det	 som	 jag	 reagerar	
mest	på.	Att	man	värderar	kvinnor	lägre	än	män.	Att	det	är	så	genomgående	i	allting,	och	
att	det	är	en	så	massiv	 inställning	som	finns	 i	samhället	över	huvud	taget.	 (...)	Alltså	man	
kan	verkligen	vara	förundrad	över	hur	man	kan	värdera	människor	så	himla	olika,	och	att	
det	 sitter	 så	 djupt	 i	 alla	 människor,	 att	 det	 inte	 ens	 reflekterar	 över	 det.	 Att	 det	 är	 så	
kulturellt	betingat	också.	Så	djupt	i	varje	människa. 
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Förutom	 att	 vara	 medveten	 om	 genus	 beskrev	 informanterna	 också	 att	 det	 är	
viktigt	att	prata	om	genus. 

	
Jag	 tror	 det	 är	 väldigt	 viktigt	 att	man	 alltid	 pratar	 om	 det,	 och	 att	 alltid	 ha	 det	 som	 ett	
perspektiv. 

	
Informanternas	 beskrev	 också	 attityder	 om	 att	 genus	 är	 något	 som	 behöver	
diskuteras	och	debatteras. 

	
Det	är	viktigt	att	det	förs	en	debatt	runtomkring	och	att	man	synliggör	och	så	där. 

	
Vidare	 beskrev	 informanterna	 också	 attityder	 om	 att	 det	 krävs	 en	 aktiv	
ansträngning	för	att	hålla	genusperspektivet	levande	i	våra	medvetanden. 

	
(...)	att	odla	det	[genusperspektivet]	och	att	hålla	det	vid	liv,	det	tror	jag	det	krävs	lite	mer	
för	att	göra. 

	
Genus	är	ett	av	flera	intersektionella	perspektiv 
Genus	 beskrevs	 av	 informanterna	 som	 ett	 av	 flera	 intersektionella	 perspektiv,	
vilket	till	exempel	uttrycktes: 

	
Ja	för	mig	är	det	nog,	både	makt	och	klass	och	kön,	tänker	jag.	Jag	tänker,	kanske	det	större	
begreppet	intersektionalitet,	det	här	med	genus,	att	det	inte	bara	är	kön	utan	att	det	också	
är	makt	och	klass.	
 

Förutom	 att	 beskriva	 genus	 som	 en	 av	 flera	 viktiga	 kategorier,	 så	 beskrev	
informanterna	även	att	det	kan	vara	svårt	att	särskilja	genusperspektiv	från	andra	
sociala	kategoriseringar.	
 

Jag	känner	själv	att	jag	får	jättesvårt	att,	vad	är	genus	och	vad	är	ålder,	det	när	man	tänker	
makt,	alltså	det	är	ju	så	många	aspekter,	så	det	är	ju	inte	lätt	heller	att	hålla	isär	dem. 

	
Gällande	 genus	 kopplat	 till	 intersektionalitet	 beskrev	 informanterna	 också	
attityder	om	att	genus	hamnar	mer	 i	 fokus,	och	 ibland	överskuggar	andra	viktiga	
perspektiv.	 En	 av	 informanterna	 beskrev	 hur	 genus	 tar	 fokus	 från	 till	 exempel	
klass	och	kultur. 
 

Jag	 ser	 genus	 som	 ett	 av	 flera	 andra	 viktiga	 perspektiv.	 Alltså	 intersektionellt.	 Och	 där	
tycker	jag	personligen	att	det	är	mer	belysning	på	det	här	med	genusfrågor,	än	vad	det	är	
på	andra	intersektionella	perspektiv.	Jag	tycker	att	de	hamnar	i	skuggan	lite,	som	klass	till	
exempel,	och	kulturella	frågor.	
 

Genus	har	förändrats	över	tid 
Andra	attityder	kopplat	till	genusperspektiv	som	är	värda	att	lyfta	för	att	fånga	in	
informanternas	 generella	 attityd	 till	 genus,	 handlade	 om	 tankar	 om	 att	
medvetenheten	om	genusperspektivet	har	förändrats	över	tid.	
 
När	 det	 gäller	 genus	 och	 förändring	 över	 tid	 så	 talade	 informanterna	 om	 hur	
inställningen	till	genus	har	förbättrats	över	tid.	
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Det	har	hänt	oerhört	mycket,	 tycker	 jag,	på	senare	tid	när	det	gäller	 just	genusfrågor	och	
hur	man	tänker	på	kvinnor	och	män.	
 

En	sak	som	enligt	informanterna	har	förändrats	är	hur	tillåtet	det	är	att	prata	om	
genus,	det	vill	säga	hur	inställningen	till	ett	genusperspektiv	har	varit. 

	
Det	kan	ha	varit	känsligare	förut.	För	det	(...)	fanns	en	lite	föraktfull	inställning	till	det	här	
med	prata	genus. 

	
Kopplat	 till	 förändringen	 över	 tid	 beskrev	 informanterna	 även	 ett	
generationsperspektiv.	En	informant	uttryckte	detta	så	här: 

	
Sen	 tänker	 jag	att	vi	 är	påverkade	av	generationer,	 flera	generationsperspektiv,	 vad	man	
har	för	uppfattning	om	olika	roller,	det	sitter	ju,	det	är	ju	sånt	som	alltid	pågår	tänker	jag. 

	
Informanterna	 beskrev	 vidare	 en	 attityd	 kring	 att	människor	 är	 barn	 av	 sin	 tid,	
påverkade	av	sin	generations	öppenhet	och	medvetenhet	om	genusperspektiv.	En	
informant	 beskrev	 hur	 dagens	 unga	 generation	 påverkats	 av	 den	 ökade	
medvetenheten	om	genus	och	intersektionalitet,	vilket	uttrycktes: 

	
Den	unga	generationen	idag	är	ju	väldigt	upptagen	med	att	vara	normkritisk. 

	
Vidare	beskrevs	de	nuvarande	studentterapeuterna	vara	extra	medvetna	på	grund	
av	att	de	både	är	psykologstudenter,	och	tillhör	den	unga	generationen. 

	
Jag	tänker	att	delar	av	det	är	att	de	är	psykologstudenter	och	delar	av	det	är	att	de	är	en	
yngre	generation.	
 

Informanterna	 talade	 även	 om	 normkritiska	 förhållningssätt	 kopplat	 till	 politisk	
korrekthet. 

	
Det	som	händer	när	man	är	så	upptagen	av	att	vara	normkritisk,	det	är	ju	att	man	skapar	
sig	en	norm	om	hur	normkritisk	man	ska	vara	för	att	liksom	vara	politiskt	korrekt. 

	
Genusmedvetenhet	kräver	politisk	korrekthet 
Informanternas	 beskrivningar	 av	 politisk	 korrekthet	 talade	 om	 en	 snävhet	 i	
talutrymme,	men	även	 en	osäkerhet	 för	 vad	 som	är	politisk	 korrekt,	 och	 för	hur	
saker	ska	och	får	talas	om. 
	
Informanterna	lyfte	att	det	är	viktigt	att	prata	om	och	medvetandegöra	fördomar	
och	 föreställningar.	 Samtidigt	beskrev	de	hur	 samhällsklimatet,	 som	på	grund	av	
en	ökad	medvetenhet	och	normkritisk	hållning,	gjort	det	svårare	att	prata	om	vissa	
saker.	
	

Det	finns	väldigt	mycket	som	inte	får	sägas,	tror	jag,	idag.	Det	finns	någon	slags	moralism	
där	 man	 inte	 får	 uttrycka	 sig	 riktigt,	 även	 om	man	 tycker	 saker,	 för	 jag	 tror	 att	 väldigt	
många	 människor	 tänker	 en	 sak	 och	 har	 mycket	 idéer	 för	 sig	 själv,	 men	 säger	 inte	 så	
mycket.	Det	de	säger	är	comme-il-faut	[passande;	som	sig	bör].		Men	det	man	tänker	är	så	
mycket	 annat.	 Där	 tror	 jag	 det	 finns	 en	 brist	 faktiskt.	 Att	 våga	 ha	 sina	 fördomar,	 för	
fördomar	har	vi,	men	ändå	våga	prata	om	det	utan	att	bli	krossad	(...)	men	det	är	också	så	
att	om	man	lägger	lock	på	för	mycket	så	pyr	det	på	annat	sätt,	och	då	kommer	det	fram	på	
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annat	vis.	Politiskt	också	(...)	Jag	tycker	det	skulle	behövas	lite	mer	öppenhet	för	att	vi	inte	
är	perfekta,	hur	vi	än	tänker. 

	
En	 informant	 beskrev	 att	 det	 som	 psykolog	 är	 viktigt	 att	 vara	 politiskt	 korrekt,	
men	att	det	medför	att	man	måste	vara	försiktig	med	vad	man	säger. 

	
Konsekvensen	 är	 väl	 att	 (...)	 man	 passar	 sig	 för	 vad	 man	 säger.	 Kanske	 inte	 så	 mycket	
privat,	men	när	det	är	i	en	yrkesroll	så	är	det	ju	viktigt	att	vara	politiskt	korrekt.	Men	sen	är	
det	inte	så	lätt	att	veta	vad	som	är	politiskt	korrekt	alla	gånger. 

	
Genus	hör	ihop	med	feminism 
Informanternas	attityder	eller	föreställningar	gällande	genus	kopplat	till	feminism,	
beskrevs	bland	annat	som	att	vara	feminist	på	rätt	sätt,	och	att	feminism	handlar	
om	kvinnors	kamp	mot	män. 
	
Informanterna	beskrev	 föreställningar	om	att	vara	 feminist	på	rätt	sätt,	och	 flera	
av	de	informanter	som	uppgav	att	de	identifierar	sig	som	feminister	berättade	lite	
ursäktande	att	de	 inte	är	engagerade	eller	organiserade	 feminister.	En	 informant	
uttryckte	till	exempel: 

	
Jag	är	ju	ingen	engagerad	feminist,	på	det	viset	att	jag	är	med	i	föreningar	(...) 

	
En	annan	informant	beskrev	att	vara	feminist	på	rätt	sätt	som	kopplat	till	politisk	
korrekthet. 
 

I:	Finns	det	någon	känsla	hos	dig	att	man	måste	vara	feminist	på	"rätt	sätt"? 
IP:	 Ja,	 faktiskt,	 kan	 jag	 nog	 känna	 av	 det	 ibland.	 Att	 man	 ska	 vara	 lite	 politiskt	 korrekt.	
Faktiskt.	
 

De	attityder	och	föreställningar	som	är	vanligast	förekommande	i	informanternas	
berättelser	om	feminism,	och	som	informanterna	beskrev	som	det	största	hindret	
för	att	kalla	sig	feminist,	är	tanken	om	att	feminism	handlar	om	kvinnors	kamp	mot	
män.	Detta	uttrycktes	till	exempel:	
 

Det	är	en	fördom	jag	kanske	har	om	feminism,	att	man	blir	så	[…]	Alltså	perspektivet	blir	så	
mycket	fokus	på	kvinnan,	och	att	det	är	hon	som	är	förfördelad	och	att	kampen	handlar	om	
kvinnor	mot	män	och	så.	

	
Denna	 attityd	 gör	 att	 även	 vissa	 av	 de	 informanter	 som	öppet	 beskrev	 att	 de	 är	
intresserade	av	feminism	och	genus,	samt	erkänner	att	människor	värderas	olika	
baserat	på	kön,	ändå	inte	vill	kalla	sig	feminister. 

	
Jag	 tycker	 vi	 är	 så	 delaktiga	 så	 därför	 skulle	 jag	 inte	 vilja	 kalla	 mig	 feminist,	 även	 om	
feministiska	frågor	intresserar	mig	väldigt	mycket,	och	jag	ser	verkligen	ojämlikheten	i	det. 

	
Genus	väcker	känslor 
I	detta	undertema	lyfts	de	känslor	som	informanterna	beskrev	i	relation	till	genus	
och	 feminism.	 Informanterna	 uttryckte	 ett	 intresse	 och	 ett	 engagemang	 för	
genusfrågor.	Flera	av	 informanterna	 lyfte	också	egna	känslomässiga	erfarenheter	
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som	en	av	anledningarna	till	att	intressera	sig	för	genus,	ofta	handlar	det	då	om	en	
upprördhet	inför	könsbaserad	orättvisa. 

	
Orättvisor	 och	 strukturella	 orättvisor	 gör	mig	 fortfarande	 lika	 jävla	 rasande	 som	när	 jag	
var	ung. 

 
En	annan	informant	uttryckte	också	upprördhet	inför	könsbaserad	orättvisa.	Hen	
beskrev	att	genus	är	viktigt,	men	att	könsbaserade	generaliseringar	gör	att	hen	blir	
lite	less	på	diskussioner	om	genus. 

	
Ibland	kan	jag	ju	tycka	att	det	blir	lite	för	mycket	prat	om	det,	att	jag	blir	less	helt	enkelt	(...)	
De	här	grundtankarna	i	genus	och	i	feminismen,	så	med	jämlikhet	och	så	vidare,	det	tycker	
jag	är	helt	riktigt.	(...)	Det	är	så	det	borde	vara,	men	inte	alltid	är.	Men	det	är	blandat.	Ibland	
kan	man	ju	som	man	känna	att	man	är	kritiserad	bara	för	att	man	är	man. 

	
Ambivalenta	attityder	kopplat	till	tillämpning	av	genusperspektiv	i	handledning 
Detta	 övergripande	 tema	 innehåller	 informanternas	 berättelser	 om	 attityder	
kopplat	till	tillämpning	av	genusperspektiv	i	handledning. Informanternas berättelser 
visade	 på	 två	 övergripande	 attityder.	 Dels	 att	 kunskap	 om	 genus	 tillhör	
psykologyrket	och	att	det	kan	vara	en	tillgång	i	handledningen.	Dels	att	genus	inte	
får	 drivas	 som	 agenda	 och	 att	 det	 kan	 finnas	 risker	 med	 att	 tillämpa	 det	 i	
handledning	 och	 i	 terapi.	 Attityder	 kopplat	 till	 tillämpning	 presenteras	 utifrån	
följande	 teman:	 Psykologer	 bör	 vara	 genusmedvetna	 men	 inte	 driva	 en	 agenda,	
Genusperspektiv	i	handledning	kan	både	vara	en	risk	och	en	tillgång,	Terapi	är	ett	
praktiskt	hantverk	och	genus	är	ett	intellektuellt	perspektiv	och	Handledaren	bör	
föregå	med	gott	exempel	och	ökar	medvetenhet	genom	att	lyfta	genusperspektiv. 
	
Psykologer	bör	vara	genusmedvetna	men	inte	driva	en	agenda 
I	 detta	 tema	 lyfts	 informanternas	 berättelser	 om	 att	 genusmedvetenhet	 ingår	 i	
psykologyrket,	 men	 att	 psykologer	 inte	 får	 driva	 sin	 genusmedvetenhet	 som	
agenda,	varken	i	terapi	eller	i	handledning. 
 
Informanterna	berättade	att	psykologer	ska	vara	genusmedvetna,	då	genus	är	en	
del	av	den	kunskap	som	behövs	för	att	förstå	hur	livsvillkor	formas	av	en	kontext.	
Så	här	beskrev	en	informant	det: 

	
Jag	 tänker	 att	 det	 är	 ett	 perspektiv	 som	 producerar	 kunskap.	 Alltså,	 vad	 är	 det	 för	
livsvillkor	som	finns?	Jag	tillhör	ju	de	som	tänker	att	vi	blir	vi	de	vi	är	i	samspel	med	den	
kontext	 som	 finns.	 Så	 det	 är	 ju	 en	 del	 av	 den	 kunskap	 som	 jag	 tycker	 tillhör,	 eller	 ska	
tillhöra,	psykologer. 

	
Vidare	 berättade	 en	 informant	 om	 genusperspektivet	 som	 närvarande	 i	
psykoterapin	och	 i	handledningen	och	som	en	hjälp	 i	att	 förstå	och	bli	medveten	
om	sina	föreställningar	inför	klienter	av	olika	könstillhörigheter. 

	
I	psykoterapin	kommer	det	fram.	Eller,	där	får	man	det	perspektivet	hela	tiden,	beroende	
på	 vem	man	möter.	 När	 jag	möter	 en	 kvinna,	 eller	möter	 en	man,	 i	 terapi	 så	 har	 det	 ju	
betydelse	 för	 hur	 jag	 tänker	 kring	 den	 personen	 också.	 Alltså,	 jag	 försöker	 ju	 förstå	 alla	
människor	 utifrån	 sitt	 perspektiv,	 utifrån	 sitt	 liv	 (...)	 Det	 jag	 brukar	 säga	 eller	 fråga	
studenterna	ibland,	det	är	när	vi	ska	dela	ut	klienter,	det	är	om	de	har	tänkt	på	om	de	vill	
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ha	en	man	eller	kvinna	i	terapi,	och	då	har	de	ofta	inte	tänkt	på	det	förrän	jag	ställer	frågan,	
och	så	börjar	de	fundera	över	det	lite	grann. 

	
De	 flesta	 informanterna	 berättade	 att	 de	 inte	 kan	 se	 några	 nackdelar	 med	 en	
tillämpning	 av	 ett	 genusperspektiv	 i	 handledning	 och	 terapi.	 Samtidigt	 uttryckte	
informanterna	att	det	finns	en	risk	att	tillämpning	av	genus	kan	leda	till	att	genus	
drivs	som	en	agenda	och	tar	fokus	från	psykologens	huvudsakliga	uppgift.	Så	här	
beskrev	en	av	informanterna	det: 

	
Jag	har	lite	svårt	att	det	skulle	vara	en	nackdel,	men	det	är	ju	klart	om	man	tillämpar	det	på	
ett	knepigt	sätt	så	att	säga,	att	det	blir	agendan,	då	kan	jag	tänka	mig,	då	kan	det	ju	uppstå	
problem,	att	man	tappar	fokus	på	det	som	är	huvuduppdraget. 

	
Informanterna	 beskrev	 att	 huvuduppdraget	 som	 psykolog	 är	 att	 reducera	
individens	 symptom,	 men	 att	 det	 även	 är	 viktigt	 att	 hjälpa	 en	 individ	 att	
begripliggöra	symptom	som	en	del	i	en	patologisk	kontext.	Samtidigt	finns	det	en	
gräns	 som	 inte	 bör	 överträdas,	 det	 vill	 säga	 när	 man	 som	 psykolog	 driver	 en	
agenda	och	försöker	förändra	en	individs	sammanhang.	Då	har	det	övergått	till	att	
bli	politiskt,	vilket	inte	ingår	i	huvuduppdraget	som	psykolog.	Så	här	uttryckte	en	
informant	det: 

	
Om	 man	 tänker	 etiologiskt	 så	 kan	 sammanhanget	 vara	 oerhört	 betydelsefullt,	 men	 det	
människan	 kommer	 med	 är	 ju	 fortfarande	 symtom.	 Så	 det	 är	 fortfarande	 min	 uppgift	 att	
försöka	 hjälpa	 människan	 med	 symtomen.	 Men	 om	 jag	 ska	 göra	 ett	 rejält	 arbete	 så	 ska	 jag	
också	hjälpa	den	här	människan	att	begripa	att	det	är	sammanhanget	som	gör	dig	sjuk	(...)	sen	
att	försöka	göra	något	åt	folks	sammanhang,	det	blir	ju	egentligen	en	politisk	handling	och	jag	
har	valt	att	inte	gå	den	vägen	och	jag	tar	inte	ansvar	för	människors	sammanhang.	Men	jag	tar	
ansvar	för	att	förmedla	det	jag	ser. 

	
Vidare	 talade	 informanterna	 om	 vikten	 att	 inte	 sprida	 bestämda	 uppfattningar,	
men	 att	 det	 är	 viktigt	 att	 psykologer	 har	 sunda	 humanistiska	 värderingar.	
Samtidigt	 lyfte	 informanterna	 det	 faktum	 att	 psykologin	 som	 institution	 har	 en	
disciplinär	makt	i	samhället.	Så	här	beskrev	en	av	informanterna	det: 

	
Det	 är	 inte	 lätt	 alltså,	 för	 samtidigt	 har	 psykologin	 som	 institution	 någon	 slags	makt	 att	
definiera	till	exempel	vad	som	är	friskt	och	sjukt	 i	samhället.	 Jag	vet	 inte	vad	man	har	att	
falla	 tillbaka	 på	 där	 men,	 jag	 tänker	 att	 för	 psykologer	 så	 är	 det	 sunda,	 humanistiska	
värderingar	och	så,	men	den	främsta	uppgiften	är	inte	att	sprida	dem. 

	
Genusperspektiv	i	handledning	kan	både	vara	en	risk	och	en	tillgång 
Detta	 tema	handlar	om	vilka	 risker	och	vilka	 tillgångar	 som	kan	uppkomma	 i	 en	
tillämpning	av	genusperspektiv	i	handledning.	Vad	som	anses	vara	en	risk	och	en	
tillgång	 enligt	 informanterna,	 står	 i	 förhållande	 till	 vad	 de	 anser	 vara	
huvuduppdraget	som	psykolog.	De	risker	som	informanterna	beskrev	har	att	göra	
med	 att	 ett	 genusperspektiv	 kan	 leda	 till	 rigiditet	 i	 förhållningssätt,	 där	
individperspektivet	går	 förlorat.	De	tillgångar	som	informanterna	beskrev	var	att	
ett	 genusperspektiv	 är	 fördelaktigt	 då	 det	 ökar	 medvetenheten	 kring	 hur	 våra	
förföreställningar	 formas	av	kontext	utifrån	könstillhörighet	och	att	bättre	 förstå	
klienterna.	
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En	risk	som	informanterna	beskrev	var	att	hamna	 i	vad	de	kallar	 för	genusfällor,	
vilket	kan	leda	till	att	ett	individperspektiv	går	förlorat.	En	informant	berättade	om	
genusmedvetenhet	hos	studenterna	i	handledningen	och	hur	det	kan	påverka	dem. 

	
Studenterna]	 fastnar	kanske	 i	 genusfällor	mer	 eller	mindre,	 och	andra	 (...)	 kan	 se	 liksom	
lite	mera	klart	på	det,	”vad	är	det	med	den	här	personens	egna	sätt	att	göra	på?”	och	andra	
kanske	blir	mer	färgade	av	ett	genusperspektiv	väldigt	fort. 

	
Vidare	 uttryckte	 informanterna	 att	 tillämpning	 av	 genusperspektiv	möjligen	 kan	
öka	 risken	 för	 att	 studenterna	blir	 rigida	 i	 sitt	 förhållningssätt.	 Samtidigt	 kan	 en	
tillämpning	 av	 ett	 genusperspektiv	 vara	 en	 tillgång	 som	 bidrar	 till	 att	 öka	
studenternas	medvetenhet	om	sig	själva.	En	informant	förklarade	det	så	här: 

	
Man	tänker	 ju	att	det	ändå	är	en	del	 i	psykoterapihandledning	är	 ju	att	öka	studenternas	
medvetenhet	om	sig	själv,	medvetenhet	om	vad	som	påverkar	en,	hur	man	handskas	med	
olika	frågor	som	dyker	upp.	Det	är	klart	att	man	skulle	kunna	tillämpa	genusperspektiv	på	
ett	sätt	som	bara	låser	de	mer,	de	blir	mer	rigida	och	så. 

	
En	annan	tillgång	som	informanterna	redogjorde	för,	var	hur	ett	genusperspektiv	
kan	vara	till	hjälp	för	att	bättre	förstå	klienternas	kontext	och	hur	det	har	präglat	
och	format	dem.	En	informant	beskrev	det	så	här: 

	
Just	 i	 samband	 med	 klienterna	 och	 det.	 De	 klienter	 som	 de	 möter	 och	 för	 att	 skapa	
förståelse.	(...)	Och	för	att	förstå	den	här	människan	så	måste	jag	ha	lite,	för	mig	i	alla	fall,	
kunskapen	om	den	personen,	hur	den	har	 levt	och	hur	den	har	haft	det	under	uppväxten	
(...)	i	varje	enskilt	fall	så	kopplar	jag	in,	hur	är	det	till	exempel	att	vara	lillebror	och	ha	fyra	
systrar,	hur	är	det	då?	Eller	också	om	man	är	storasyster	och	har	småbröder,	på	vilket	sätt	
har	det	präglat	ens	liv? 

	
Vidare	nämnde	en	informant	hur	en	tillämpning	av	ett	genusperspektiv	kan	visa	på	
hur	symptombilder	kan	påverkas	av	kön.	
 

Alltså	principiellt	tänker	jag	att	hur	symtombilden	ser	ut	mycket	väl	kan,	åtminstone	delvis,	
påverkas	 av	 kön.	 Jag	 är	 ju	 klar	 över	 att	 hur	 vi	 diagnosticerar	 symtombilder	 mycket	 väl	
påverkas	av	kön.	(...)	Om	jag	nu	tänker	så	här	så	skulle	det	ju	vara	väldigt	rimligt	att	också	
ha	med	den	aspekten	när	man	systematiserar	informationen. 

	
Samma	 informant	 redogjorde	 sedan	 för	 sin	 insikt	 att	 hen	 inte	 tillämpar	 ett	
genusperspektiv	 lika	 systematiskt	 som	 hen	 skulle	 vilja	 göra.	 Informanten	
förklarade: 

	
Men	alltså	det	är	 ju	förfärligt,	det	är	verkligen	så,	det	är	som	en	jättelucka.	 Jag	har	 ju	 inte	
med	det.	Inte	medvetet	och	systematiskt,	så	som	jag	ju	gör	med	väldigt	mycket	annat.	För	
att	min	intention	är	att	de	ska	lära	sig	så	mycket	de	kan. 

	
Terapi	är	ett	praktiskt	hantverk	och	genus	är	ett	intellektuellt	perspektiv 
I	 detta	 tema	 återfinns	 berättelser	 där	 informanterna	 gör	 en	 uppdelning	 mellan	
tillämpning	av	ett	genusperspektiv	som	ett	intellektuellt	perspektiv	och	terapi	som	
ett	praktiskt	hantverk	 i	det	kliniska	arbetet.	En	 informant	 förklarade	till	exempel	
att	det	man	ska	 lära	sig	kliniskt	 får	större	utrymme	än	genus,	som	beskrevs	som	
något	intellektuellt. 
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Jag	tror	att	[studenterna	och	handledarna]	fångas	av	det	kliniska	sammanhanget	och	det	är	
så	in	åt	helskotta	mycket	att	lära	sig.	Bara	att	veta	hur	man	ska	bete	sig	mot	sin	klient	(...)	
Det	 är	 väldigt	mycket	 att	 hålla	 reda	 på.	 Så	 jag	 tror	 att	 det	 där	med	 genus	 kan	 vara	 rätt	
intellektuellt.	Ja	jag	tror	att	det	är	det	det	handlar	om. 

	
Vidare	berättade	några	informanter	att	tillämpning	av	genusperspektiv	ingår	i	mer	
akademiska	 sammanhang.	 Till	 exempel	 på	 mer	 teoretiska	 kurser,	 där	 det	
intellektuella	 står	 i	 fokus,	och	uppgiften	är	att	ha	ett	kritiskt	 förhållningssätt	och	
att	 kunna	 diskutera	 värderingar	 och	 åsikter.	 Informanterna	 förklarade	 att	 detta	
inte	 är	 en	 del	 av	 huvuduppgiften	 som	 psykolog	 i	 det	 kliniska	 arbetet.	
Informanterna	 berättade	 att	 fokus	 ligger	 på	 att	 lära	 studenterna	 det	 praktiska	
hantverket	 kring	 terapi.	 Så	 här	 förklarade	 en	 informant	 varför	 hen	 tror	 att	 det	
förhåller	sig	på	det	sättet: 

	
Det	är	som	en	annan	uppgift	tror	jag,	och	att	fokus	kanske	mer	ligger	på	klienterna	än	på	
vad	man	själva	 tycker,	de	värderingar	man	har	då.	 (...)	Mycket	av	akademins	väsen	är	att	
man	ska	vara	kritisk,	vädra	åsikter,	och	diskutera.	Och	det	kanske	är	viktigare	om	det	är	ett	
rent	intellektuellt	innehåll	man	håller	på	med,	även	om	det	nu	finns	sånt	här,	som	ett	slags	
hantverk.	Det	här	är	ju	ett	väldigt	speciellt	hantverk. 

	
Samtidigt	 uttryckte	 en	 annan	 informant	 att	 det	 psykologiska	 hantverket	 inte	 är	
som	 andra	 hantverk,	 eftersom	 det	 också	 bygger	 på	 personliga	 erfarenheter	 och	
reflektioner. 

	
Att	vara	psykolog	är	inte	ett	arbete	som	att	vara	silversmed,	och	det	är	på	gott	och	på	ont.	
(...)	Så	som	jag	är	idag	är	nog	en	rätt	relativt	medveten	produkt	av	erfarenheter,	skolning,	
och	reflektioner.	
 

Handledaren	 bör	 föregå	 med	 gott	 exempel	 och	 öka	 medvetenhet	 genom	 att	 lyfta	
genusperspektiv 
I	 detta	 tema	 lyfts	 informanternas	 berättelser	 om	 att	 handledare	 bör	 föregå	med	
gott	exempel	som	förebilder	genom	att	lyfta	genusperspektiv	i	handledningen.	En	
informant	berättade: 

	
Som	handledare	är	jag	ju	en	förebild	också	eftersom	jag	har	arbetat	länge,	så	där	är	det	ju	
också	viktigt	att	man	blir	en	förebild	i	hur	jag	förhåller	mig. 

	
Vidare	berättade	några	informanter	om	vikten	att	lyfta	genusperspektiv	för	att	visa	
studenterna	att	det	är	något	som	går	att	prata	om	 i	handledningsrummet,	 för	att	
skapa	medvetenhet	och	generera	reflektioner	hos	studenterna	kring	genus. 

	
Jag	[försöker]	lyfta	och	prata	om	det,	så	att	det	liksom	blir	öppet	att	få	tycka	om	det,	annars	
kan	det	lätt	bli	att	studenten	kanske	inte	känner	att	"jag	vågar	inte	ta	upp",	att	"så	här	blir	
det	för	mig",	för	studenter	vill	ju	känna	sig	duktiga	också.	Om	man	redan	har	börjat	prata	
om	det,	då	är	det	ju	lättare	att	också	komma	tillbaka	och	säga	"det	här	blev	obekvämt"	eller	
"jag	behöver	hjälp	med	hur	jag	ska	förhålla	mig”. 

	
En	 annan	 informant	 förklarade	 att	 en	 anledning	 till	 att	 frågan	 kring	 genus	 inte	
kommer	upp	 i	handledningen	kan	bero	på	att	hen	som	handledare	 inte	 lyfter	ett	
genusperspektiv. 
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Vi	 har	 kunnat	 lyfta	 alla	 upplevelser	 som	man	 har	 och	 så	 tänker	 jag	 att	 såna	 frågor	 kan	
komma	lite	grann.	Men	kanske	inte	så	mycket	det	här	med	hur	det	är	att	vara	manlig	och	
kvinnlig	 terapeut,	det	är	 frågor	som	vi	har	 lyfts,	den	 frågan	har	 inte	kommit	så	ofta,	men	
det	kan	bero	på	att	jag	inte	har	lyft	den	heller. 

	
Passiv	och	situationsbunden	tillämpning	av	genusperspektiv	i	handledning 
Detta	övergripande	tema	behandlar	informanternas	berättelser	om	tillämpning	av	
genusperspektiv	 i	 handledning.	 Teman	 är	 som	 följer:	 Genusperspektivet	
prioriteras	 inte	 i	 handledningen,	 Genusperspektivet	 tas	 för	 givet,	 och	
Genusperspektiv	 tillämpas	 om	 det	 blir	 funktionellt	 och	 aktuellt	 och	 gynnar	
behandlingen.		Vissa	av	dessa	teman	har	även	underteman,	som	beskrivs	närmare	
längre	ned.	Detta	övergripande	tema	innehåller	informanternas	berättelser	om	att	
tillämpningen	av	ett	genusperspektiv	 inte	prioriteras	 i	handledning,	men	när	det	
tillämpas	 så	 sker	 det	 med	 ett	 passivt	 förhållningssätt,	 förutom	 i	 de	 fall	 då	
genusperspektivet	beskrivs	som	funktionellt	och	situationsanpassat. 
	
Genusperspektiv	prioriteras	inte	i	handledningen 
Detta	tema	lyfter	informanternas	berättelser	om	att	de	inte	prioriterar	tillämpning	
av	genusperspektiv	i	handledning.	Informanterna	beskrev	vidare	att	det	inte	är	ett	
medvetet	val	att	inte	tillämpa	genusperspektiv.	Flera	av	informanterna	beskrev	att	
de	 inte	 funderat	 på	 varför	 de	 inte	 prioriterar	 att	 lyfta	 genusperspektiv	 i	
handledningen. 

	
Nej	jag	har	inte	för	en	sekund	tänkt	på	det.	Det	är	ju	pinsamt!	Men	nej	jag	vet	faktiskt	inte	
riktigt.	(...)	Alltså,	när	jag	tänker	på	mina	patienter	från	psykiatrin,	så	hade	jag	ju	hela	tiden	
en	 systemisk	 idé	 (...)	 Och	 då	 handlar	 det	 verkligen	 inte	 bara	 om	genus,	 utan	 det	 handlar	
över	huvud	taget	om	“vad	är	det	som	kan	producera	psykisk	ohälsa,	och	vad	är	det	som	är	
stabiliserande	friskfaktorer?”	(...)	Att	vara	kvinna	i	dagens	samhälle	är	alltid	en	riskfaktor.	
Det	 ska	 vara	 med	 i	 analysen.	 Men	 jag	 har	 ingen	 aning	 om	 varför	 jag	 inte	 liksom	 lika	
självklart	tar	med	det	in	i	handledningsrummet. 

	
Informanterna	beskrev	vidare	att	genusperspektiv	inte	är	en	fast	punkt	på	någon	
dagordning,	att	det	inte	är	en	del	av	handledarens	upplägg: 

	
Det	[genus]	är	inget	jag	tar	upp	specifikt.	När	jag	börjar	en	ny	handledningsgrupp,	då	har	
jag	som	en	checklista,	och	där	har	jag	inte	någon	sån	checkpoint	att	så	att	säga	just	ta	upp	
genusfrågor. 

	
Snarare	än	att	 sätta	upp	genus	på	en	checklista	eller	ha	med	det	 i	 sitt	manus,	 så	
beskrev	 vissa	 informanter	 att	 de	 har	 ett	 intuitivt	 förhållningssätt	 som	 gör	 att	
handledningen	styrs	av	det	som	blir	aktuellt	i	en	viss	situation.	De	kopplade	även	
ihop	 det	 intuitiva	 förhållningssättet	 med	 den	 omedvetna	 bortprioriteringen	 av	
genusperspektiv	i	handledning. 

	
Nej	nej,	det	är	inte	ett	medvetet	val.	Nej	utan	jag	tänker	att	det	mycket	har	att	göra	med	att	
andra	saker	 ligger	närmare.	 (...)	Det	är	det	 jag	säger,	att	 jag	arbetar	 intuitivt.	 Jag	 tar	 i	det	
som	 dyker	 upp.	 Så	 det	 är	 inte	 ett	 medvetet	 val	 att	 välja	 bort	 det,	 utan	 det	 är	 mer	 en	
konsekvens	av	att	jag	inte	medvetet	tänker	på	allt. 
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I	citatet	ovan	beskrivs	också	hur	”andra	saker	ligger	närmare”.	Detta	återkommer	i	
informanternas	 berättelser,	 och	 flera	 av	 dem	 lyfte	 att	 det	 är	 så	 mycket	 annat	 i	
handledningssituationen	som	ska	hinnas	med. 

	
Det	är	så	mycket	annat	som	ska	läggas	fokus	på,	du	vet	ju	själv	också,	i	handledningen,	allt	
man	ska	hinna	med,	och	det	är	kortare	tider	och	sånt	så	det	är	ganska	tight. 

	
Även	 studenterna	 beskrevs	 vara	 upptagna	 med	 att	 fokusera	 på,	 och	 prioritera	
annat	än	genus.	På	frågan	vad	informanterna	tror	att	det	kan	bero	på,	i	kontrast	till	
den	tidigare	beskrivna	attityden	om	den	unga	generationen	som	genusmedveten,	
svarade	en	av	informanterna	som	följer: 

	
Jag	vet	faktiskt	inte.	Det	är	som	en	annan	uppgift	tror	jag,	och	att	fokus	kanske	mer	ligger	
på	klienterna	än	på	vad	man	själva	tycker,	de	värderingar	man	har	då. 

	
Informanterna	beskrev	att	studenterna	sällan	lyfter	genusfrågor,	med	en	tanke	om	
att	 även	 studenterna	 tappar	 bort	 genus	 i	 allt	 det	 andra	 de	 ska	 lära	 sig	 i	
handledningssammanhanget.	 En	 informant	 beskrev	 sin	 teori	 för	 varför	
studenterna	inte	lyfter	genus: 

	
Alltså,	 jag	tror	att	de	tappar	bort	det.	Precis	som	jag	alltså.	 [...]	 Ifall	någon	av	studenterna	
kom	 med	 kommentarer	 till	 varandra,	 eller	 reflektioner	 kring	 sig	 själv	 och	 sin	 klient,	 så	
skulle	jag	ju	omedelbart	bistå	och	liksom	se	till	att	det	blir	ett	resonemang	och	så.	Men	så	är	
det	ju	inte	heller.	Och	här	vet	jag	inte	om	det	är	så	att	man	på	något	vis	blir	så	fångad	av	det	
kliniska	sammanhanget	och	den	enskilda	personen. 

	
Genusperspektivet	tas	för	givet 
I	detta	tema	lyfter	författarna	upp	informanternas	berättelser	som	beskrev	genus	
som	 något	 som	 tas	 för	 givet	 och	 vad	 detta	 innebär	 för	 tillämpningen	 av	
genusperspektiv	i	följande	underteman:	Genusperspektiv	tillämpas	inte	aktivt	och	
Studenterna	kan	lyfta	genusperspektiv	i	handledning	
 
En	 informant	 berättar	 om	 att	 genusmedvetenhet	 finns	 närvarande	 men	 att	
genusperspektivet	tas	för	givet. 

	
Det	finns	men	det	tas	för	givet	på	något	sätt. 

	
Vidare	beskrevs	genusmedvetenhet	som	något	självklart	av	informanterna	och	att	
de	inte	kände	till	om	det	fanns	några	policydokument	eller	riktlinjer	för	hur	det	ska	
tillämpas	i	handledningen. 

	
Informellt	skulle	man	kunna	säga	att	man	tänker	att	det	[genusmedvetenhet]	ska	vara	en	
självklarhet,	men	jag	tror	inte	att	det	finns	i	något	policydokument. 
	
Genusperspektiv	tillämpas	inte	aktivt 

Detta	undertema	lyfter	informanternas	berättelser	om	att	de	inte	aktivt	tillämpar	
genusperspektiv,	och	inte	heller	aktivt	initierar	diskussion	om	genus,	utan	snarare	
har	en	inställning	att	det	kommer	lite	som	det	kommer. 
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Detta	 kan	 till	 exempel	 illustreras	 med	 informanternas	 berättelser	 om	 att	
genusperspektiv	finns	med	under	ytan,	men	inte	tillämpas	förrän	det	aktualiseras: 

	
Nej	mer	under	ytan	och	mer	subtilt,	inte	så	påtagligt	så.	Det	är	nog	lite	mindre	av	det,	om	
det	 inte	blir	aktuellt	 för	då	kan	 jag	 lyfta	det,	alltså	att	man	verkligen	 funderar	och	ställer	
frågan	“hur	tänker	du	då?”. 

	
Dessutom	 beskrev	 informanterna	 att	 de	 inte	 är	 uttalat	 negativa	 till	
genusperspektiv,	och	att	det	därför	kan	komma	på	tal,	men	att	det	sällan	gör	det. 

	
Det	är	alltså	inte	så	att	jag	har	lagt	på	något	lock	och	sagt	att	“det	här	vill	inte	jag	att	ni	ska	
ta	upp”,	utan	det	händer	ganska	sällan. 

	
Vidare	beskrev	informanterna	att	när	genusperspektivet	tillämpas,	eller	talas	om,	
så	är	det	 inte	uttalat	att	det	handlar	om	genus.	 	En	av	 informanterna	beskrev	sin	
tillämpning	av	genusperspektiv	och	hur	hen	lyfter	det	i	handledningen: 

	
Inte	på	det	 sättet	 ta	 upp,	 att	 jag	 säger	 att	 "nu	 ska	 vi	 tänka	 i	 genus",	 så	 gör	 jag	 inte,	men	
däremot	kanske	att,	just	det	här	med	”hur	det	blir	det	för	dig	som	ung	kvinna	att	sitta	där	
med	en	man	i	medelåldern?”,	”vad	väcker	det?”	och	”vilka	saker	kan	bli	svåra	att	handskas	
med?”	och	 ”vad	kan	vara	 fördelarna	med	det?”	och	 ”vad	kan	man	använda	det	på	ett	bra	
sätt?”.	 Men	 inte	 så	 att	 jag	 väldigt	 uttalat	 säger	 "nu	 ska	 vi	 titta	 på	 genus",	 men	 däremot	
tänker	jag	att	det	flätas	in	i	det. 
	
Studenterna	kan	lyfta	genusperspektiv	i	handledning 

Detta	 undertema	 innehåller	 informanternas	 berättelser	 om	 att	 studenterna	 är	
medvetna	 och	 duktiga	 på	 genus.	 Detta	 görs	 utifrån	 informanternas	 tidigare	
nämnda	 föreställningar	 om	 psykologstudenter,	 och	 den	 unga	 generationen,	 som	
mycket	 genusmedvetna.	 I	 undertemat	 lyfts	 även	 kopplingen	 mellan	 tanken	 att	
studenterna	själva	kan	lyfta	genusperspektiv,	och	den	makt	som	handledare	har	i	
handledningsrummet.	
 
Som	 tidigare	 nämnts	 så	 beskriver	 informanterna	 en	 föreställning	 om	 att	
studenterna	har	en	hög	medvetenhet	om	genus. 

	
De	har	ju	(...)	en	högre	medvetandenivå	nu	om	skillnaderna	och	jag	tror	att	medvetenheten	
är	ganska	hög. 

	
Återigen	kopplade	 informanterna	denna	ökade	medvetenhet	både	 till	det	 faktum	
att	studenterna	tillhör	en	yngre	generation,	och	till	att	de	är	just	psykologstudenter	
som	 redan	 borde	 kunna	 mycket	 om	 genus,	 eftersom	 det	 ingår	 i	 den	 övriga	
utbildningen.	En	informant	beskrev	det	så	här: 

	
Nä	men,	det	är	en	ung	generation	som	går	på	den	akademiska	utbildningen,	när	jag	träffar	
dem	så	har	de	hunnit	 rätt	 långt	på	utbildningen	också,	 jag	 tänker	att	det	 ligger	 lite	 i	den	
sakens	 natur	 också,	 sen	 kan	 det	 ju	 vara	 så	 att	 det	 också	 påverkas	 av	 att	man	 är	 van	 att	
tänka	 kring	 vad	 som	 påverkar	 oss	 människor	 och	 hur	 reagerar	 jag	 på	 olika	 saker	 som	
blivande	psykologer. 

	
Kopplat	till	föreställningen	om	den	höga	medvetenheten	hos	studenterna	beskrev	
informanterna	också	en	tanke	om	att	studenter	själva	lyfter	ett	genusperspektiv: 
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Jag	tycker	själv	att	det	finns	en	väldigt	god	kunskap	om	och	ganska,	att	man	tänker	kring	
det,	en	del	ligger	mycket	före	mig	att	fånga	upp	det	eller	säga	och	så	där. 

	
Vidare	beskrevs	en	del	av	studenterna	vara	duktiga	på	att	lyfta	genus: 

	
En	del	är	ju	väldigt	duktiga	på	att	ta	upp	det	själva 

	
Samtidigt	 beskrev	 informanterna	 den	 ojämna	 maktdynamik	 som	 finns	 mellan	
handledare	och	studenter. 

	
Alltså	 rent	 funktionellt	 så	 har	 ju	 jag	 jättemycket	 makt.	 Och	 det	 är	 ju	 verkligen	 det	 där	
dilemmat	mellan	att	jag	ska	å	ena	sidan	lära	dem	så	mycket	som	möjligt,	å	andra	sidan	ska	
jag	bedöma	dem.	(…)	Studenterna	är	ju	i	ett	underläge	gentemot	mig. 

	
Vidare	 beskrev	 vissa	 av	 informanterna	 att	 studenterna	 kan	 hämmas	 av	 denna	
ojämna	 maktdynamik,	 genom	 att	 till	 exempel	 inte	 våga	 lyfta	 saker	 med	
handledaren. 
 

Risken	är	att	man	mörkar	sånt	då,	sånt	som	är	viktigt,	men	av	rädsla	för	att	bli	bedömd	på	
ett	ofördelaktigt	sätt.	Att	man	håller	inne	med	det.	Det	är	ju	inte	bra.	Speciellt	inte	den	här	
delen	av	kursen. 

	
Genusperspektiv	tillämpas	om	det	blir	funktionellt,	aktuellt	och	gynnar	behandlingen 
I	 detta	 tema	 återfinns	 berättelser	 som	 behandlar	 hur	 och	 när	 handledarna	
tillämpar	 ett	 genusperspektiv	 i	 handledningen.	 Informanterna	 berättade	 att	
genusperspektiv	 tillämpas	 när	 handledarna	 anser	 att	 det	 är	 funktionellt	 och	
relevant	 i	 förhållande	 till	 studenterna	 och	 klienternas	 problematik.	 Temat	
innehåller	 även	 tre	 underteman	 som	 lyfter	 de	 specifika	 situationer	 då	
genusperspektivet	främst	tillämpas. 
Informanterna	 beskrev	 att	 genusperspektiv	 inte	 ska	 tillämpas	 eller	 tas	 upp	 för	
sakens	skull,	utan	först	när	det	är	funktionellt	och	anses	gynna	behandlingen. 

	
Jag	tänker	att	det	handlar	om	att	benämna	och	titta	på	det	(…)	inte	för	sakens	skull,	utan	
det	kan	ju	vara	ganska	funktionellt. 

	
Vidare	 förklarade	 informanterna	 att	 genusperspektiv	 bör	 lyftas	 utifrån	 klientens	
problematik. 

	
[Det]	 beror	 lite	 på	 klientens	 problematik	 (…)	 vad	 är	 funktionellt	 och	 vad	 är	 inte	
funktionellt. 

	
Vidare	 beskrev	 en	 informant	 att	 en	 klient	 inte	 bör	 bedömas	 utifrån	 ett	
genusperspektiv.	 Istället	 bör	 problematiken	 förstås	 främst	 utifrån	 ett	
individperspektiv. 

	
Det	ska	ju	inte	bedömas	utifrån	kön,	problematiken	tänker	jag,	där	ska	väl	varje	individ	inte	
bedömas	utifrån	ett	kön	(…)	så	har	jag	nog	inte	tänkt.	Sen	kan	det	vara	lite	skillnad	ibland	
på	män	och	kvinnor,	vissa	saker	kanske,	men	så	behöver	det	inte	vara	rent	generellt	heller	
(…)	 det	 kan	 ju	 finnas	 skillnader,	men	 så	 har	 jag	 inte	 tänkt	 att	man	 ska	 tänka	 utifrån	 ett	



23	

könsperspektiv,	 men	 att	 man	 försöker	 se	 problematiken	 utifrån	 problematiken	 och	 lite	
historia	och	sånt	i	livet. 
	
Tillämpas	för	att	medvetandegöra	studenterna	om	sina	föreställningar	kring	
klienterna 

I	 detta	 undertema	 samlas	 informanternas	 berättelser	 om	 att	 de	 lyfter	
genusperspektiv	 för	 att	 hjälpa	 studenterna	 att	 bli	 medvetna	 om	 sina	
föreställningar	och	vad	det	gör	med	dem	i	arbetet	med	klienter.		Så	här	beskrev	en	
informant	det: 

	
Jag	tänker	det	här	med	förföreställningar	vi	har,	 läser	vi	någonting	så	bildar	vi	oss	genast	
en	 bild	 och	 får	 vi	 en	 remiss	 så	 har	 vi	 genast	 bilden	 klar	 (...),	 och	 så	 kanske	 det	 inte	 alls	
stämmer	 när	 personen	 kommer	 (…)	 Och	 det	 här	 är	 också	 någonting	 jag	 pratar	 med	
studenterna	om,	att	bli	medveten	om	vad	man	känner	inför	klienter	eller	inför	första	mötet	
när	man	bara	har	namnet	och	personnumret,	och	vad	det	gör	med	oss. 

	
Vissa	 av	 informanterna	 berättade	 att	 ett	 naturligt	 tillfälle	 att	 lyfta	 ett	
genusperspektiv	 i	 handledningen,	 är	 när	 det	 kommer	 fram	 att	 studenterna	 har	
förutfattade	 meningar	 som	 handledaren	 behöver	 synliggöra	 i	
handledningsrummet. 

	
Det	 har	 väl	 hänt	 också	 att	 det	 finns	 studenter	 som	 kanske	 har	 lite,	 vad	 ska	 man	 säga,	
förutfattade	meningar	och	då	kanske	det	inte	bara	handlar	om	genus	(…)	då	måste	man	ju	
benämna	det	väldigt	tydligt,	“vad	är	det	för	någonting?”,	“hur	tänker	du	nu?”,	”vad	händer	
nu?”. 

	
Ett	annat	tillfälle	att	lyfta	ett	genusperspektiv	är	när	en	student	är	uttalat	negativt	
inställd	till	ett	genusperspektiv.	Så	här	berättade	en	informant: 

	
Om	man	har	någon	student	som	är	väldigt	antifeministisk,	eller	har	allergier	mot	att	över	
huvud	taget	tänka	i	genusperspektiv,	jag	tänker	då	skulle	man	ännu	mer	behöva	ha	det. 
	
Tillämpas	vid	konceptualiseringen	av	klienterna 

I	detta	undertema	 lyfts	 informanternas	berättelser	om	att	genusperspektivet	kan	
tillämpas	 i	 konceptualiseringen	 av	 studenternas	 klienter,	 då	 det	 handlar	 om	 att	
skapa	 sig	 en	 bild	 och	 försöka	 förstå	 sin	 klient.	 Informanterna	 förklarade	 att	 ett	
genusperspektiv	kan	tillämpas	specifikt	 i	 syfte	att	 förstå	hur	könstillhörighet	kan	
spela	 roll,	 både	 för	 hur	 klientens	 personlighet	 formats,	 och	 för	 klientens	
problematik. 

	
Det	är	ju	en	del	av	konceptualiseringen	(...)	om	man	är	uppvuxen	som	(...)	kvinna	med	fem	
bröder	och	vad	innebär	det	på	olika	sätt	eller	om	man	är	en	kille	som	är	uppvuxen	med	en	
ensamstående	mamma	och	vad	innebär	det,	på	det	sättet	och	så	blir	det	ju	någonting	för	att	
förstå,	 hur	 har	 den	 här	 klienten	 format	 sin	 inre	 värld	 och	 vad	 har	 den	 med	 sig	 för	
någonting. 

	
Flera	 av	 informanterna	 berättade	 att	 de	 har	 ett	 relationellt	 perspektiv,	 och	 att	
genusperspektivet	 kan	 tillämpas	 för	 att	 förstå	 hur	 könsroller	 och	 könsidentitet	
påverkas	av	de	relationer	vi	växer	upp	med. 
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Alltså	självbilden	skapas	väldigt	mycket	av	den	familj	man	kommer	ifrån	och	hur	man	har	
blivit	bemött	av	sina	föräldrar	och	också	hur	man	sett	på	deras	kön	där. 

	
Vidare	berättade	en	informant	om	hur	genusperspektiv	kan	tillämpas	för	att	förstå	
hur	tidiga	relationer	kan	påverka	hur	individer	hanterar	relationer	senare	i	livet,	i	
detta	fall	mellan	män	och	kvinnor: 

	
Jag	arbetar	ju	mycket	med	ett	relationellt	perspektiv	och	att	vi	har	relationer	inom	oss,	som	
vi	är	uppvuxna	med.	Till	exempel	hur	män	och	kvinnor	beter	sig	om	varandra,	mamma	och	
pappa	och	så	vidare.	Sen	har	vi	också	yttre	relationer,	faktiska,	och	att	de	här	yttre	och	inre	
relationerna	har	betydelse	för	hur	vi	klarar	av	att	hantera	våra	relationer.	Det	är	väl	som	
den	övergripande	modellen.	Det	är	inte	alls	så	säkert	att	man	är	medveten	om	varför	man	
gör	som	man	gör. 
	
Tillämpas	vid	specifik	problematik	hos	klienterna 

I	 detta	 undertema	 lyfts	 informanternas	 berättelser	 om	 att	 genusperspektiv	 kan	
tillämpas	vid	specifik	problematik. Den	specifika	problematik	som	informanterna	
beskrev	handlade	främst	om	relationella	problem	och	om	kvinnor	som	far	illa.	En	
informant	förklarade: 

	
Det	är	väl	om	man	ser	(...)	att	här	behöver	man	kanske	ha	ett	genusperspektiv	eller	tänka	
om	det,	då	man	ser	att	någon	far	 illa	utifrån	ett	kvinnoperspektiv,	så	måste	man	väl	 lyfta	
det	tänker	jag. 

	
En	annan	informant	berättade	om	relationsproblematik	utifrån	ett	maktperspektiv	
mellan	män	och	kvinnor: 

	
Många	som	söker	hit	har	ju	relationsproblem	av	olika	slag.	Då	finns	det	ju	såna	saker	som	
maktförhållanden	i	relationer,	som	kan	vara	problematiska.	(...)	Det	är	oftare	kvinnor	som	
är	 nedtryckta	 i	 relationer,	men	män	 också.	 Då	 kommer	 den	 där	 jämlikhetstanken	 in	 (...)	
Visserligen	 tror	 jag	 att	 ojämlika	 förhållanden	 kan	 fungera	 om	 båda	 parter	 köper	 att	
maktbalansen	är	sån,	men	det	är	väl	inte	önskvärt	eller	idealt. 

	
	

Diskussion	
 

Syftet	 med	 den	 här	 studien	 är	 att	 undersöka	 sex	 handledares	 berättelser	 om	
attityder	 till	 och	 tillämpning	 av	 genusperspektiv	 i	 handledning,	 utifrån	
frågeställningarna	 a)	 vilka	 attityder	 har	 handledare	 till	 genus?	 b)	 vilka	 attityder	
har	handledare	till	en	tillämpning	av	ett	genusperspektiv	i	handledningen?	och	c)	
hur	 beskriver	 handledare	 att	 de	 tillämpar	 ett	 genusperspektiv	 i	 handledningen?	
med	 fokus	på	 studentterapeuternas	utveckling	på	en	psykologmottagning	vid	ett	
universitet	i	Sverige.	
 
Resultatet	visar	överlag	på	att	handledarnas	generella	attityd	till	genus	är	positivt,	
att	 det	 är	 viktigt	 att	 vara	 genusmedveten	och	 att	 genusperspektiv	 är	 ett	 av	 flera	
viktiga	 intersektionella	 perspektiv.	 Handledarnas	 attityder	 till	 tillämpning	 av	 ett	
genusperspektiv	i	handledningen	är	att	psykologer	bör	vara	genusmedvetna,	men	
visar	 samtidigt	 på	 en	 skepsis	mot	 en	 sådan	 tillämpning	 då	 det	 finns	 en	 risk	 att	
genusperspektiv	 drivs	 som	 en	 agenda	 i	 handledningsrummet	 vilket	 inte	 ingår	 i	
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huvuduppgiften	 som	 handledare.	 Slutligen	 beskriver	 de	 flesta	 handledarna	 en	
passiv	 tillämpning	 av	 ett	 genusperspektiv	 i	 handledningen,	 det	 vill	 säga,	 att	 de	
tillämpar	 det	 när	 det	 anses	 vara	 funktionellt	 i	 handledningssituationen	 och	 när	
situationen	kräver	det.	Detta	sker	exempelvis	för	att	medvetandegöra	studenterna	
om	 deras	 fördomar	 vid	 konceptualiseringen	 av	 en	 klient	 och	 i	 anslutning	 till	
klientens	problematik.	
 
Informanternas	generella	attityder	till	genusperspektiv,	till	exempel	att	det	behövs	
och	att	det	är	viktigt	att	vara	medveten	om	hur	genus	påverkar	oss,	går	i	linje	med	
hur	Magnusson	och	Marecek	 (2010)	beskriver	genusperspektiv,	nämligen	att	det	
handlar	 om	 vikten	 av	 att	 vara	medveten	 om	 hur	 de	 strukturella	 skillnader	 som	
uppstår	i	samhället	baserat	på	könstillhörighet,	ger	upphov	till	ojämställdhet.	
 
Att	genus	beskrivs	som	ett	av	flera	viktiga	intersektionella	perspektiv,	och	att	det	
kan	 vara	 svårt	 att	 särskilja	 genusperspektiv	 från	 andra	 sociala	 kategoriseringar	
som	 till	 exempel	 ålder,	 klass	 och	 sexualitet,	 stämmer	 med	 det	 ökade	 fokus	 på	
mångkulturellt	perspektiv	och	intersektionalitet	som	synts	 i	 forskning	de	senaste	
åren.	 (Inman	 et	 al.,	 2014)	Detta	 ligger	 även	 i	 linje	med	hur	 feministisk	 teori	 har	
utvecklats	 från	 ett	mer	 ensidigt	 fokus	 på	 genus	 och	 kön,	 till	 att	 i	 allt	 högre	 grad	
medvetandegöra	att	det	inte	går	att	lyfta	ut	kategorier	var	för	sig,	då	vi	alltid	tillhör	
flera	olika	kategorier	 som	 tillsammans	 formar	oss.	 (Falender,	2010;	 Inman	et	al.,	
2014)	
 
Genus	har	länge	fått	mycket	fokus	i	forskning	och	samhällsdebatten	(Porter,	2009).	
Detta	kan	möjligen	förklara	vissa	av	informanternas	attityder	om	genus	som	något	
som	 tar	 fokus	 från	 andra	viktiga	perspektiv.	 Informanternas	uttalanden	 tolkades	
av	författarna	som	att	det	finns	ett	visst	missnöje	över	att	genus	tar	upp	mer	plats	
än	 andra	 perspektiv.	 Förutom	 missnöjet	 med	 att	 genus	 tar	 fokus	 från	 annat	 så	
tycks	det	finnas	en	viss	trötthet	inför	genusperspektiv,	som	att	det	redan	är	”gjort”,	
vilket	kanske	även	delvis	kan	förklara	informanternas	berättelser	om	att	genus	tas	
för	givet.	
 
Författarna	har	funderat	lite	på	om	attityden	att	genusperspektivet	redan	är	gjort	
kan	 höra	 ihop	 med	 informanternas	 berättelser	 om	 genus	 kopplat	 till	 ett	
generationsperspektiv,	att	det	kanske	är	vanligare	att	unga	människor	engagerar	
sig	 i	 sådana	 frågor.	 Den	 unga	 generationen	 idag	 beskrivs	 till	 exempel	 som	mer	
medveten	 och	 mer	 normkritisk	 än	 de	 som	 tillhör	 äldre	 generationer.	 Den	 unga	
generationens	 upptagenhet	 av	 normkritik	 talas	 om	 som	 både	 något	 positivt	 och	
något	negativt.	Å	 ena	 sidan	är	den	unga	generationen	barn	av	 sin	 tid,	 och	det	 är	
därför	naturligt	att	de	är	upptagna	av	de	 frågor	som	präglar	samtiden.	Dessutom	
tycks	 informanterna	 tolka	 detta	 som	 att	 den	 unga	 generationen	 är	 både	
intresserad	och	medveten	om	genusperspektiv,	och	att	det	är	en	positiv	utveckling	
jämfört	med	tidigare	generationers	inställning	till	genusperspektiv.	Å	andra	sidan	
så	finns	det	en	mer	negativ	attityd	till	att	vara	för	upptagen	av	att	vara	normkritisk.	
Det	 verkar	 finnas	 en	 uppfattning	 om	 att	 ökat	 fokus	 på	 normkritik	 medför	 ett	
snävare	 utrymme	 för	 vad	 som	 får	 sägas,	 och	 hur	 det	 får	 sägas.	 Hos	 flera	 av	
informanterna	tycks	denna	attityd	återkomma;	att	människor	idag	är	rädda	för	att	
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säga	vad	de	tycker,	av	rädsla	för	att	inte	vara	politiskt	korrekt,	eller	för	att	trampa	
någon	på	tårna.	
 
Informanterna	kopplar	också	 ihop	genus	med	feminism,	vilket	 inte	är	så	konstigt	
då	 genus	 och	 feminism	 hör	 ihop	 även	 på	 ett	 teoretiskt	 plan	 (Magnusson,	 2003;	
Porter,	 2009).	 Författarna	 tolkar	 det	 även	 som	 att	 feminism	 kopplas	 ihop	 med	
politisk	 korrekthet,	 utifrån	 informanternas	 föreställningar	 om	 att	 man	 ska	 vara	
feminist	på	rätt	sätt. Vissa av informanterna hade	dock	attityder	och	föreställningar	
som	 hindrade	 dem	 från	 att	 kalla	 sig	 feminist,	 samtidigt	 som	 de	 beskrev	 att	 de	
håller	 med	 om	 de	 feministiska	 värderingarna.	 Det	 vanligaste	 hindret	 i	
informanternas	berättelser	är	tanken	om	att	feminism	handlar	om	kvinnors	kamp	
mot	män.	
 
Vidare	väcker	genus	och	feminism	olika	känslor	hos	informanterna.	Dels	beskriver	
de	att	genus	är	något	som	intresserar	dem	och	gör	dem	nyfikna.	Dels	beskrivs	mer	
upprörda	 känslor,	 inför	 orättvisor	 och	 generaliseringar	 baserat	 på	 kön.	 De	
upprörda	 känslorna	 kan	 på	 olika	 sätt	 förklara	 informanternas	 attityder	 och	
inställning	till	genus,	då	vissa	av	deltagarnas	upplevelser	av	ilska	inför	strukturella	
orättvisor	gjort	dem	mer	engagerade	 i	 genusfrågor,	medan	vissas	upplevelser	 av	
ilska	 över	 att	 bli	 utsatt	 för	 könsbaserade	 generaliseringar	 snarare	 leder	 till	 ett	
distanserande	 från	 genus	 och	 feminism,	 och	 förstärker	 föreställningar	 om	 att	
feminism	handlar	om	kvinnors	kamp	mot	män.	Författarna	 funderar	även	på	om	
det	kan	ha	funnits	ett	visst	obehag	att	prata	om	genus,	då	tidigare	forskning	visat	
att	 det	 inte	 är	 helt	 lätt	 att	 prata	 om	 genus,	 på	 grund	 av	 de	 känslor	 som	 väcks.	
(Nelson	et	al.,	2006;	Turner	&	Fines,	2002)	
 
Trots	den	positiva	attityden	informanterna	beskriver	gällande	genusmedvetenhet	
som	psykolog,	så	tycks	informanternas	berättelser	tyda	på	en	skepsis	gentemot	en	
tillämpning	 av	 ett	 genusperspektiv	 i	 handledningen.	 Det	 som	 tycks	 förena	
informanternas	berättelser	är	attityden	att	en	tillämpning	av	ett	genusperspektiv	
bör	tillämpas	på	en	individnivå	och	undvikas	att	tillämpas	på	en	samhällsnivå.	En	
tillämpning	av	ett	 genusperspektiv	på	 samhällsnivå	 riskerar	att	bli	 till	politik.	På	
denna	 nivå	 benämns	 genusperspektiv	 som	 genusfrågor	 av	 informanterna,	 vilket	
riskerar	att	drivas	som	agenda	 i	både	handledning	och	 i	 terapin,	vilket	de	menar	
inte	ingår	i	psykologens	huvuduppdrag.	Att	endast	tillämpa	ett	genusperspektiv	på	
individnivå	 skiljer	 sig	 ifrån	 den	 forskning	 som	 finns	 kring	 tillämpning	 av	
genusperspektiv	 i	 handledning.	 Den	 centrala	 delen	 i	 en	 tillämpning	 av	 ett	
genusperspektiv	 är	 just	 vikten	 av	 att	 lyfta	 blicken	 från	 en	 individnivå	 till	 en	
samhällsnivå	 för	 att	kunna	 förstå	hur	människan	präglas	av	 sin	kontext	 samt	att	
integrera	 feministiska	värderingar	om	 jämställdhet	och	 jämlikhet	 (Porter,	 2009).	
Vidare	inkluderas	vikten	av	att	lyfta	kvinnofrågor,	synliggöra	och	motverka	sexism,	
och	förtryck	av	olika	former	(Green	&	Dekkers,	2010;	Martinez	et	al.,	2000;	Prouty,	
2001;	Prouty,	Thomas,	Johnson,	&	Long,	2001;	Szymanski,	2005).	Detta	kan	förstås	
som	 en	 politisk	 handling,	 men	 också	 utifrån	 idén	 om	 att	 politik	 genomsyrar	
samhället	och	en	förklaring	till	hur	samhällsstrukturer	ser	ut	som	de	gör.	Därmed	
går	det	 inte	att	 förstå	 individen	utan	att	 ta	med	det	politiska.	Det	går	att	säga	att	
informanterna	 är	 konsekventa	 i	 sin	 syn	 på	 att	 främst	 tillämpa	 ett	
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individperspektiv,	 då	 ett	 samhällsperspektiv	 är	 kopplat	 till	 politik.	 Att	 endast	
anamma	 ett	 individperspektiv	 exkluderar	 en	 central	 del	 i	 vad	 det	 innebär	 att	
tillämpa	ett	genusperspektiv;	det	går	 inte	att	 förstå	 individen	som	präglad	av	sin	
kontext	utan	att	tillämpa	ett	samhällsperspektiv.	
 
Vidare	talade	informanterna	om	att	behållningen	i	att	tillämpa	ett	genusperspektiv	
är	 dels	 möjligheten	 att	 kunna	 förstå	 sina	 egna	 föreställningar,	 dels	 att	 kunna	
synliggöra	 och	 begripliggöra	 hur	 människan	 präglas	 av	 sin	 kontext,	 vilket	
överensstämmer	med	hur	bland	annat	Nelson	et	al.	(2006)	beskriver	det.	Däremot	
drar	 informanterna	 även	 här	 en	 gräns	 och	 menar	 att	 en	 psykolog	 endast	 ska	
synliggöra	 och	 begripliggöra	 kontexter,	 men	 undvika	 att	 försöka	 förändra	
individens	kontext,	då	detta	betraktas	som	en	politisk	handling.	
 
I	 informanternas	 berättelser	 återfinns	 en	 beskrivning	 av	 psykologens	
huvuduppgift,	vilket	är	att	reducera	symptom	hos	klienten.	Denna	beskrivning	av	
psykologens	 huvuduppgift	 stämmer	 överens	med	 de	 fynd	 som	 Skoger,	 Lindberg	
och	 Magnusson	 (2011)	 har	 hittat	 i	 sin	 forskning.	 De	 (Skoger,	 Lindberg,	 &	
Magnusson,	 2011)	 talar	 om	 att	 det	 grundar	 sig	 i	 föreställningen	 om	 att	 den	
professionella	psykologen	ska	agera	utifrån	neutralt	kunskapsideal.	Detta	innebär	
bland	 annat	 att	 inta	 ett	 individperspektiv	 och	 se	 till	 individens	 idiosynkratiska	
skillnader	 och	 symptom	 bortom	 det	 kontextuella,	 men	 även	 att	 psykologens	
kunskap	 ska	 vara	 neutral	 och	 fri	 från	 värderingar.	 Detta	 tyder	 på	 en	 viss	
dekontextualisering	av	individen	och	påminner	om	den	essentialistiska	syn	på	kön	
och	 genus	 som	 de	 konstruktivistiska	 och	 feministiska	 förespråkarna	 förkastar	
(Green	 &	 Dekkers,	 2010;	 Martinez	 et	 al.,	 2000;	 Prouty,	 2001;	 Prouty,	 Thomas,	
Johnson,	 &	 Long,	 2001;	 Szymanski,	 2005).	 Samtidigt	 har	 informanterna	 uttryckt	
hur	 symptombilder	 hos	 individer	 även	 kan	 präglas	 och	 påverkas	 av	
könstillhörighet,	 men	 de	 fördjupar	 inte	 resonemanget	 vidare,	 medan	 man	 i	
feministisk	 handledning	 även	 talar	 om	 hur	 olika	 former	 av	 förtryck	 i	 sociala	
strukturer	ger	upphov	till	patologiska	kontexter	som	påverkar	individens	mentala	
hälsa	 (Martinez,	 Davis,	 &	 Dahl,	 2000)	 och	 som	 kan	 agera	 förklaringsmodell	 för	
könsrelaterade	sjukdomsbilder.	
 
En	 intressant	aspekt	som	författarna	har	 funnit	 i	 informanternas	berättelser,	och	
som	författarna	inte	kunnat	finna	i	tidigare	forskning,	är	hur	de	gör	en	distinktion	
mellan	det	kliniska	arbetet	 som	praktiskt	och	en	 tillämpning	av	genusperspektiv	
som	en	intellektuell	verksamhet	som	handlar	om	att	vara	kritisk	och	vädra	åsikter.	
Författarna	härleder	detta	till	dels	det	neutrala	kunskapsidealet	som	nämns	ovan,	
och	 dels	 till	 hur	 Skoger,	 Lindberg,	 och	 Magnusson	 beskriver	 (2011)	
epistemologiska	 skillnader	 mellan	 den	 mer	 konventionella	 psykologin	 och	 den	
feministiska	psykologin.	Att	arbetet	har	lika	tydlig	uppdelning	som	informanterna	
beskriver	 har	 däremot	 inte	 återfunnits	 i	 den	 forskning	 och	 litteratur	 som	
författarna	har	haft	till	sitt	förfogande.	
 
Genomgående	i	informanternas	berättelser	tycker	sig	författarna	se	en	ambivalens	
gentemot	den	konventionella	intrapsykiska	modellen	(Bernard	&	Goodyear,	2004)	
och	den	mer	konstruktivistiska	synen	på	människan	och	på	genus	(Magnusson	&	
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Marecek,	2010).	Detta	påverkar	 i	 sin	 tur	hur	 författarna	berättar	att	de	 tillämpar	
ett	genusperspektiv	på	individnivå	i	handledningen	men	undviker	att	lyfta	det	till	
en	 samhällsnivå,	 då	 detta	 krockar	 med	 det	 som	 beskrivs	 som	 psykologens	
huvuduppgift.	
 
Informanternas	 skepsis	 till	 att	 tillämpa	 ett	 genusperspektiv	 tolkas	 av	 författarna	
som	relaterade	till	hur	Borders	et	al.	(2014)	talar	om	att	handledare	inte	ska	tvinga	
på	 sina	 egna	 värderingar	 och	 tolkningar	 på	 studenterna.	 Samtidigt	 innehåller	
informanternas	 berättelser	 attityder	 om	 att	 psykologen	 bör	 vara	 en	 förebild	 för	
studenterna	 och	 ha	 sunda	 humanistiska	 värderingar.	 Vilka	 dessa	 humanistiska	
värderingar	är	har	inte	specificerats	i	informanternas	berättelser,	annat	än	att	det	
handlar	om	jämställdhet	och	jämlikhet,	samt	förståelse	för	de	orättvisor	som	finns	
i	 samhället.	 Dessa	 värderingar	 skiljer	 sig	 inte	 nämnvärt	 från	 den	 feministiska	
teoribildningen	 som	 inkluderar	 ett	 samhällsperspektiv	 med	 feministiska	
värderingar	 som	 jämlikhet	 och	 jämställdhet	 (Porter,	 2009).	 Författarna	 tolkar	
denna	 särskillnad	 i	 att	 tala	om	humanistiska	värderingar	 istället	 för	 feministiska	
värderingar	utifrån	det	som	återfinns	i	vissa	informanters	berättelser.	Det	kan	ha	
att	 göra	 med	 att	 feminism	 är	 politiskt	 och	 att	 det	 finns	 en	 föreställning	 om	 att	
feminism	handlar	om	en	kamp	mellan	män	och	kvinnor.	Informanterna	talar	även	
om	vikten	av	att	vara	medveten	om	den	disciplinära	makt	som	psykologin	har	som	
institution	 i	 samhället.	 Magnusson	 och	 Marecek	 (2010)	 beskriver	 att	 den	
disciplinära	makten	bestämmer	vad	som	är	legitim	kunskap	och	hänger	ihop	med	
normaliseringsprocesser	 och	 produktiv	 makt.	 Att	 synliggöra	 maktförhållanden	
mellan	människor	och	maktstrukturer	 i	 samhället	är	något	som	är	en	viktig	del	 i	
den	feministiska	teorin	(Rosewater	&	Walker,	1985). 
 
Ett	 fynd	 som	 författarna	 uttolkade	 i	 informanternas	 berättelser	 var	 att	 en	
tillämpning	 av	 ett	 genusperspektiv	 kan	 öka	 medvetenhet	 kring	 våra	
förföreställningar	och	förståelsen	kring	klienternas	kontext,	men	att	det	samtidigt	
kan	 begränsa	 våra	 perspektiv.	 Informanterna	 beskrev	 det	 dels	 som	 en	 risk	 att	
studenterna	 fastnar	 i	 ett	 genusperspektiv	 och	 därmed	 begränsas	 i	 sitt	
förhållningssätt,	 dels	 risken	 att	 individperspektivet	 går	 förlorat.	 Informanterna	
använde	 begreppet	 genusfällor	 för	 att	 exemplifiera	 det.	 Detta	 är	 intressant	 då	
bland	annat	Porter	(2009)		och	Nelson	et	al.	(2006)	beskriver	att	poängen	med	att	
tillämpa	 ett	 genusperspektiv	 just	 handlar	 om	 att	 komma	 åt	 och	 synliggöra	 våra	
förföreställningar	och	se	bortom	dem	som	ett	sätt	att	förebygga	risken	att	fastna	i	
våra	gängse	föreställningar	och	förhållningsätt.	
 
Informanternas	 berättelser	 om	 tillämpningen	 av	 ett	 genusperspektiv	 tolkas	 som	
att	 i	stort	sett	all	 tillämpning	är	en	passiv	tillämpning.	Denna	passiva	tillämpning	
av	ett	genusperspektiv	är	dock	förmodligen	inte	så	konstig	med	tanke	på	tidigare	
nämnda	 skeptiska	 och	 ambivalenta	 attityder	 till	 tillämpning	 av	 genusperspektiv.	
Att	tillämpningen	av	genusperspektiv	i	handledning	tolkas	vara	passiv	beror	bland	
annat	på	att	genusperspektivet	inte	prioriteras,	men	det	är	inget	medvetet	val	att	
bortprioritera	 det	 heller.	 Vidare	 beskriver	 informanterna	 att	 genusmedvetenhet	
ses	som	något	självklart,	och	att	de	på	så	vis	tar	genusmedvetenhet	för	givet.	Detta	
är	intressant	då	det	blir	en	motsättning	i	hur	informanterna	tidigare	beskrivit	att	
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genus	är	något	som	behöver	diskuteras	och	medvetandegöras	aktivt	för	att	hållas	
levande,	men	 när	 det	 kommer	 till	 att	 beskriva	 sin	 egen	 tillämpning	 så	 tycks	 det	
snarare	finnas	en	tanke	om	att	genus	finns	där,	och	att	genus	kommer	aktualiseras	
av	sig	självt.	
 
En	 annan	 intressant	 sak	 är	 hur	 informanterna	 i	 sin	 hållning	 och	 tillämpning	
särskiljer	 genusperspektivet	 snarare	 än	 integrerar	 det	 från	 övriga	 aspekter	 av	
handledning,	då	de	beskriver	att	båda	de	själv	och	studenterna	glömmer	bort	att	
lyfta	genusperspektiv	i	handledningen	på	grund	av	att	det	är	så	mycket	annat	som	
prioriteras.	Möjligen	är	detta	återigen	ett	uttryck	för	diskrepansen	mellan	attityder	
och	praktik,	då	handledning	enligt	flera	forskare	egentligen	mycket	väl	kan	och	bör	
integrera	genus,	och	även	andra	sociala	kategoriseringar	(Scholl,	2001;	Nelson	et	
al.,	2006;	Porter,	2009). 
 
Vidare	 är	 det	 intressant	 att	 lyfta	 informanternas	 tankar	 om	 att	 studenterna	 kan	
lyfta	genusperspektiv	i	handledning	om	de	vill.	Detta	förstås	dels	utifrån	en	tanke	
om	 att	 handledare	 inte	 uttalat	 sig	 negativt	 om	 genus,	 och	 eftersträvar	 ett	 öppet	
samtalsklimat	 med	 ”högt	 i	 tak”.	 Dels	 utifrån	 informanternas	 berättelser	 om	 att	
studenterna	 är	medvetna	 och	duktiga	 på	 genus.	 Författarna	 tolkar	 detta	 som	att	
ansvaret	att	 lyfta	och	tillämpa	genusperspektiv	 läggs	på	studentterapeuterna.	Att	
förflytta	 ansvaret	 för	 tillämpningen	av	genusperspektiv	 till	 studenterna	 relaterar	
även	 till	 den	 tidigare	 nämnda	 passiva	 tillämpningen	 av	 genusperspektiv	 i	
handledning.	 Författarna	 tolkar	 vidare	 detta	 som	 något	 av	 en	 motsättning	 då	
informanterna	beskriver	att	studenterna	har	fria	tyglar	att	lyfta	genusperspektiv	i	
handledningen,	att	det	 skulle	 tillämpas	mer	aktivt	om	studenterna	 lyfte	det,	men	
samtidigt	 beskriver	 att	 studenternas	 underläge	 gentemot	 handledaren	 när	 det	
gäller	makt	kan	göra	att	studenterna	inte	vågar	ta	upp	saker,	eller	inte	vet	vad	som	
är	 tillåtet	 att	 tillämpa	 i	 handledningen.	 Nelson	 et	 al.	 (2006)	 beskriver	 att	 det	 är	
handledares	ansvar	att	lyfta	genus	eftersom	de	har	ett	maktövertag.	Informanterna	
beskriver	 en	 medvetenhet	 om	 sitt	 maktövertag	 i	 handledningsrelationen,	 men	
tycks	 inte	ha	 funderat	 så	mycket	på	 sin	makt	att	 fastställa	dagordningen,	det	vill	
säga	kunna	bestämma	vad	som	är	möjligt	att	tala	om	och	hur	det	får	talas	om,	med	
följden	 att	 vissa	 frågor	 och	 ämnen	 inte	 lyfts	 eller	 diskuteras.	 (Magnusson	 &	
Marecek,	2010) 
	
Tillämpningen	 av	 genusperspektiv	 i	 handledningen	 är	 främst	 passiv,	 eller	
frånvarande,	 förutom	 i	 de	 undantagsfall	 då	 genusperspektivet	 beskrivs	 som	
funktionellt	 och	 situationsanpassat.	 	Detta	 tolkar	 författarna	 återigen	 som	 ett	
uttryck	 för	 en	 mer	 konventionell	 syn	 på	 psykologin,	 där	 individen	 och	 den	
närmaste	 kontexten	 är	 i	 fokus	 (Magnusson	 &	 Marecek,	 2010).	 Informanterna	
berättade	 vidare	 att	 ett	 genusperspektiv	 kan	 tillämpas	 specifikt	 i	 syfte	 att	 förstå	
hur	 könstillhörighet	 kan	 spela	 roll,	 både	 för	 hur	 klientens	 personlighet	 formats,	
och	 för	 klientens	 problematik.	 Flera	 av	 informanterna	 berättade	 också	 att	 de	
jobbar	utifrån	ett	relationellt	perspektiv,	och	att	genusperspektivet	kan	tillämpas	
för	att	 förstå	hur	könsroller	och	könsidentitet	påverkas	av	de	relationer	vi	växer	
upp	med.	 Sammantaget	 tycks	 de	 tillfällen	 då	 genusperspektiv	 anses	 funktionellt	
och	aktuellt	bestå	att	situationer	eller	problematik	som	på	något	sätt	kräver	eller	



30	

behöver	en	förståelse	för	kön.	De	specifika	situationer	som	informanterna	beskrev	
handlade	 till	 exempel	 om	 klienter	 som	 far	 illa	 i	 ojämställda	 relationer,	 eller	 om	
studentterapeuterna	har	olämpliga	förutfattade	meningar	utifrån	kön.	Detta	skiljer	
sig	 från	 forskning	 som	menar	 att	 det	 i	 handledning	 alltid	 är	 viktigt	 att	 fundera	
kring	 genus	 och	 intersektionalitet	 (Scholl,	 2001;	 Nelson	 et	 al.,	 2006),	 men	
återspeglar	 en	 bild	 av	 att	 även	 mycket	 av	 den	 forskning	 som	 finns	 kring	
tillämpning	 av	 genus	 handlar	 om	 specifika	 konflikter	 som	 kan	 uppstå	 i	
handledningen	utifrån	genus	(Falender,	2010;	Grant,	Crawford,	&	Schofield,	2012). 
	
Felkällor 
En	begränsning	som	möjligen	kan	ha	påverkat	utförandet	för	studien	kan	vara	den	
teoretiska	avgränsningen	som	gjordes	gällande	att	endast	utgå	ifrån	ett	perspektiv	
utifrån	 en	 social	 kategori.	 Fokus	 för	 studien	 var	 genusperspektivet	 snarare	 än	
intersekten	 mellan	 de	 olika	 sociala	 kategoriseringarna.	 Denna	 avgränsning	 var	
nödvändig	 för	 att	 studien	 skulle	 vara	 genomförbar	 inom	 ramen	 för	
examensarbetskursen.	 Detta	 gjorde	 det	 svårt	 att	 kunna	 plocka	 ut	
genusperspektivet	 i	 litteraturen	 och	 i	 forskningen.	 Forskare	 idag	 skriver	 just	 att	
sociala	kategorier	aldrig	är	rena,	utan	är	oupplösligt	hoptvinnade	i	varandra	så	att	
varje	 kategori	 får	 sin	 betydelse	 av	 andra	 kategorier	 (Magnusson	 &	 Marecek,	
2010).		Detta	ledde	i	sin	tur	till	att	det,	både	för	författarna	och	för	informanterna,	
var	 svårt	 att	 särskilja	 begreppen	 i	 intervjusituationen	 då	 begreppen	 förstås	 i	
relation	till	varandra. 
 
Något	 annat	 som	 kan	 ha	 påverkat	 resultatet	 i	 denna	 studie	 är	 författarnas	 eget	
intresse	och	förkunskap	kring	genus.	Detta	kan	ha	påverkat	hur	författarna	förstår,	
tolkar	 och	 värderar	 resultatet.	 Författarnas	 ”teoretiska	 glasögon”	 kan	 således	 ha	
medfört	 en	 begränsad	 ingång	 till	 tematisering	 och	 analys	 av	 materialet,	 och	 att	
saker	som	inte	passat	in	i	den	teoretiska	förförståelsen	har	gått	förlorade.	Möjligen	
kan	 författarnas	egna	värderingar	om	genus	som	något	viktigt	också	ha	påverkat	
hur	resultaten	har	tolkats.	
 
Andra	potentiella	problem	 i	 studien	 som	kan	 tänkas	ha	påverkat	möjligheten	att	
dra	 slutsatser	 utifrån	 data	 och	 att	 generalisera,	 är	 urvalet.	 Information	 kring	 att	
intervjuerna	 skulle	 handla	 om	 genus	 skickades	 ut,	 och	 sedan	 fick	 handledarna	
själva	anmäla	sig.	Det	var	alltså	ett	bekvämlighetsurval.	Detta	kan	tänkas	ha	gjort	
att	 de	 som	 anmälde	 att	 de	 ville	 vara	 med	 kan	 ha	 varit	 de	 som	 kände	 sig	 mer	
bekväma	att	prata	om	genus,	eller	som	kanske	redan	hade	mer	kunskaper,	eller	till	
och	med	mer	 positiva	 attityder	 till	 genus.	 	Ett	 bortfall	 av	 potentiella	 deltagare	 i	
studien	 kan	 tänkas	 bero	 på	 handledarnas	 eventuella	 obehagskänslor	 eller	
osäkerheter,	något	som	är	vanligt	när	genus	ska	diskuteras.	Obehagskänslorna	och	
osäkerheten	 kan	 bland	 annat	 handla	 om	 en	 ängslighet	 för	 att	 ha	 otillräckliga	
kunskaper,	 eller	 på	 grund	 av	 ämnets	 komplexitet	 (Nelson	 et	 al.,	 2006;	 Turner	&	
Fines,	 2002).	 Avsikten	 med	 rekryteringen	 av	 deltagare	 var	 inte	 att	 eftersöka	
personer	 som	var	 insatta	 i	 genusfrågor.	Avsikten	med	 studien	 var	 att	 undersöka	
hur	 handledarna	 resonerar	 kring	 en	 tillämpning	 av	 ett	 genusperspektiv	 i	
handledning,	 vare	 sig	 de	 var	 insatta	 i	 ämnet	 eller	 inte.	 Ett	 sätt	 att	 undvika	detta	
bortfall,	hade	möjligtvis	varit	att	i	informationsbrevet	vara	tydlig	med	att	det	inte	
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krävdes	någon	större	 förkunskap	 i	ämnet	genus	 för	att	delta	 i	studien.	Resultatet	
hade	 förmodligen	 blivit	 annorlunda	 med	 ett	 bredare	 spektrum	 gällande	
förkunskaper	och	intresse	i	ämnet	bland	deltagarna.	
 
Gällande	 urvalet	 av	 informanter	 är	 det	 också	 värt	 att	 kommentera	 att	 de	 flesta	
deltagarna	 var	 kvinnor	 som	 identifierade	 sig	 som	 feminister.	 	Detta	 kan	 ha	 gett	
konsekvenser	 för	det	material	 som	blev	 tillgängligt,	 och	 i	 förlängningen	även	 för	
tolkningarna	 av	 resultatet.	 En	 tidigare	 studie	 har	 visat	 att	 i	 ju	 högre	 grad	
människor	 identifierar	 sig	 som	 feminister,	 desto	 större	 sannolikhet	 är	 det	 att	 de	
tilllämpar	 feministiska	 terapi-	 och	 handledningspraktiker	 (Szymanski,	 2005).	 Att	
det	var	flest	kvinnor	som	deltog	kan	dock	möjligen	återspegla	en	bild	av	samhället,	
där	kvinnor	generellt	har	ett	större	engagemang	i	frågor	som	rör	jämställdhet	och	
maktobalans	mellan	könen	(Eduards,	2002).	
 
Vidare	 kan	 informanternas	 föreställningar	 om	 psykologstudenter	 som	 mycket	
genusmedvetna	 medfört	 att	 de	 kände	 sig	 pressade	 att	 svara	 utifrån	 social	
önskvärdhet,	 då	 författarna	 till	 denna	 uppsats	 just	 är	 psykologstudenter	 som	
undersöker	 genus	 hos	 handledare.	 Samtidigt	 kan	 strävan	 efter	 att	 ge	 socialt	
önskvärda	 svar	 gå	 i	 linje	 med	 det	 informanterna	 själva	 har	 beskrivit	 i	 sina	
berättelser,	 det	 vill	 säga	 att	 risken	 för	 att	 utsättas	 för	 klimat	 med	 politisk	
korrekthet	får	konsekvenser	för	hur	och	vad	man	säger.	
 
Ytterligare en möjlig felkälla är att författarna velat få en bild av både attityder och 
tillämpning, men då detta är en kvalitativ intervjustudie så kan slutsatser kring 
tillämpning bara dras utifrån de deltagande informanternas berättelser. En annan design 
på studien hade kunnat vara lämpligare för att undersöka just tillämpning. 
 
Vidare	går	det	att	i	resultatet	förstå	komplexiteten	i	att	diskutera	handledning	och	
hur	en	tillämpning	bör	se	ut.	Detta	blir	synligt	i	hur	informanterna	rör	sig	mellan	
att	 tala	 utifrån	 ett	 studentperspektiv	 och	 att	 tala	 utifrån	 ett	 klientperspektiv.	
Utifrån	resultatet	kunde	författarna	se	en	tendens	där	informanterna	ägnar	mer	tid	
åt	 att	 tala	 utifrån	 klientrelationen	 snarare	 än	handledar-studentrelationen.	Detta	
är	 dock	 förståeligt	 då	 båda	 perspektiven	 är	 en	 del	 av	 handledningen.	 Detta	 har	
resulterat	i	att	det	till	viss	del	har	varit	svårt	att	egentligen	applicera	en	del	av	den	
teori	 och	 den	 forskning	 som	 författarna	 har	 funnit	 kring	 handledning	 av	
studentterapeuter,	 då	 informanterna	 inte	 alltid	 explicit	 talar	 om	 handledar-
studentterapeutrelationen.	 En	 tanke	 är	 att	 detta	 kan	 vara	 en	 konsekvens	 av	 att	
informanterna	både	talar	utifrån	rollen	som	psykoterapeut	där	klientperspektivet	
är	 i	 fokus	 och	 rollen	 som	 handledare	 där	 studentperspektivet	 är	 i	 fokus.	
Författarna	fick	även	en	insikt	i	svårigheten	att	själva	hålla	perspektiven	isär,	vilket	
i	sin	tur	kan	ha	påverkat	resultatet.	
 
Sammanfattning	och	rekommendationer 
En	övergripande	sammanfattning	av	resultatet,	är	att	handledarna	har	en	positiv	
inställning	till	genus	som	ett	av	flera	viktiga	intersektionella	perspektiv.		Samtidigt	
beskriver	 informanterna	 en	 viss	 skepsis	 i	 relation	 till	 en	 tillämpning	 av	 ett	
genusperspektiv,	 då	 risken	 finns	 att	 det	 kan	 leda	 till	 att	 genusfrågor	 drivs	 som	
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agenda.	 När	 genusperspektiv	 tillämpas	 beskriver	 informanterna	 att	 det	 sker	 på	
individnivå	 vilket	 går	 i	 linje	 med	 informanternas	 beskrivning	 av	 psykologens	
huvuduppgift,	vilket	är	att	reducera	symptom.		Informanterna	beskriver	ett	passivt	
förhållningssätt	 i	sin	tillämpning	av	ett	genusperspektiv,	dels	att	det	sker	när	det	
anses	 vara	 funktionellt,	 dels	 en	 föreställning	 om	 att	 studenterna	 själva	 är	
genusmedvetna	 och	 därför	 duktiga	 på	 att	 själva	 lyfta	 genusperspektiv.	 Slutligen	
ger	 flera	 av	 informanterna	uttryck	 för	 insikter	 om	att	 de	 skulle	 vilja	 tillämpa	 ett	
genusperspektiv	 mer	 aktivt	 och	 mer	 systematiskt	 än	 vad	 de	 gör	 idag.	 Detta	 är	
något	som	har	uppkommit	i	tidigare	studier,	då	deltagare	uppgett	att	de	har	blivit	
hjälpta	av	att	reflektera	kring	sina	egna	förhållningssätt	 till	genus	under	tiden	de	
deltog	i	intervjun	(Inman	et	al.,	2014)	
 
Slutsatser	från	resultatet	är	att	det	går	i	linje	med	Skoger	och	Magnussons	(2015)	
tankar	om	att	psykologer	har	ett	neutralt	kunskapsideal,	 som	gör	det	svårare	att	
praktiskt	tillämpa	till	exempel	ett	genusperspektiv	 i	handledning	och	behandling.	
Detta	blev	tydligt	då	informanterna	beskriver	generellt	positiva	attityder	till	genus,	
men	när	det	handlar	om	tillämpning	så	beskriver	de	mer	tveksamma	och	skeptiska	
attityder.	 Detta	 tolkas	 som	 att	 handledarna	 upprätthåller	 idén	 om	 ett	 neutralt	
kunskapsideal	 i	 sitt	 funktionella	 förhållningssätt	 till	 tillämpning	 av	
genusperspektiv.	 Utifrån	 handledarnas	 passiva	 hållning	 till	 att	 genusperspektiv	
ska	 tillämpas	 när	 det	 blir	 aktuellt	 och	 relevant	 så	 upprätthålls	 idén	 om	 att	
genusperspektiv	 inte	 alltid	 är	 ett	 passande	 perspektiv.	 Detta	 står	 i	 kontrast	 till	
informanternas	berättelser	om	att	genus	är	en	del	vardagen	och	genusperspektiv	
som	något	 som	behövs	 tillämpas	och	diskuteras	aktivt,	 eftersom	det	genomsyrar	
alla	delar	av	samhällsstrukturen.	
 
Vidare	 kan	 förflyttningen	 av	 ansvaret	 för	 att	 lyfta	 genusperspektivet,	 från	
handledarna	till	studentera,	få	konsekvenser.	Om	handledare	säger	att	de	är	öppna	
för	 att	 prata	 om	 genus	 om	 studentterapeuterna	 själva	 lyfter	 det,	 samtidigt	 som	
tidigare	studier	visat	att	mer	än	90	%	av	studentterapeuter	medvetet	väljer	att	inte	
lyfta	 saker	 i	 handledning	 av	 rädsla	 för	 att	 bli	 negativt	 bedömda	 (Ladany,	 Hill,	
Corbett,	 &	 Nutt,	 1996;	 Yourman	 &	 Farber,	 1996),	 så	 kommer	 förmodligen	
genusperspektiv	 sällan	 att	 tillämpas	 i	 handledningen.	 Konsekvensen	 av	 att	 inte	
lyfta	ett	genusperspektiv	kan	bli	att	det	skapar	en	kunskapslucka	hos	studenterna	
istället	 för	 att	 bredda	 deras	 kunskaper.	 Om	 studentterapeuterna	 inte	 lär	 sig	 att	
implementera	 och	 integrera	 genusperspektiv	 i	 sin	 professionella	 roll	 under	
utbildningen,	 så	 kan	 möjligen	 det	 neutrala	 kunskapsidealet	 inom	 den	
professionella	psykologrollen	fortsätta	att	produceras	och	vidmakthållas.	
 
Det	 positiva	 med	 resultatet	 är	 att	 handledarna	 beskriver	 positiva	 generella	
attityder,	att	det	är	viktigt	att	vara	medveten	och	aktivt	diskutera	genusrelaterade	
frågor,	och	att	genus	kan	vara	användbart	i	vissa	fall.	Tillsammans	med	ett	intresse	
för	att	prata	om	genus,	och	flera	av	informanternas	insikter	under	intervjun	om	att	
de	 inte	 riktigt	 praktiserar	 i	 enlighet	 med	 sina	 värderingar,	 kan	 detta	
förhoppningsvis	öppna	dörrar	för	att	tillämpa	genusperspektiv	i	handledning,	och	
på	sikt	i	terapi.	
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Rekommendationer	 inför	 framtiden	 är	 mer	 forskning	 för	 att	 vidare	 undersöka	
området.	Det	vore	intressant	att	göra	studier	på	ett	större	urval	av	handledare,	då	
författarna	finner	resultatet	intressant	och	relevant,	men	svårt	att	generalisera	till	
handledare	 i	 allmänhet	utifrån	det	 lilla	urvalet	 i	 den	här	 studien.	Det	 vore	också	
intressant	 att	 undersöka	 tillämpningen	 av	 genusperspektiv	 med	 till	 exempel	
observationer,	 för	 att	 se	 hur	 tillämpningen	 rent	 praktiskt	 ser	 ut,	 och	 att	 vidare	
undersöka	 studentterapeuternas	 perspektiv.	 Studentterapeuternas	 syn	 på	 saken	
är	inte	beforskat	så	mycket	tidigare	(Turner	&	Fines,	2002),	och	det	vore	intressant	
att	höra	vilka	attityder	de	har	till	genus-	och	intersektionella	perspektiv. 
 
 

	 	



34	

Referenslista	
 
American	 Psychological	 Association.	 (2003).	 Guidelines	 on	 multicultural	 education,	 training,	

research,	practice,	 and	organizational	 change	 for	Psychologists.	 (2003).	American	Psychologist,	
58(5),	377-402.	doi: DOI:	10.1037/0003-066X.58.5.377		

Bernard,	 J.	 M.,	 &	 Goodyear,	 R.	 K.	 (2004).	 Fundamentals	 of	 clinical	 supervision.	 Boston:	 Pearson	
Education. 

Borders,	L.	D.,	Glosoff,	H.	L.,	Welfare,	L.	E.,	Hays,	D.	G.,	Dekruyf,	L.,	Fernando,	D.	M.,	&	Page,	B.	(2014).	
Best	Practices	in	Clinical	Supervision:	Evolution	of	a	Counseling	Specialty.	The	Clinical	
Supervisor,	33(1),	26-44.	doi:10.1080/07325223.2014.905225 

Braun,	 V.,	 &	 Clarke,	 V.	 (2006).	 Using	 Thematic	 Analysis	 In	 Psychology.	 Qualitative	 Research	 in	
Psychology,	77-101. 

Casement,	P.,	(2014).		On	Learning	from	the	Patient.	Sussex:	Routledge. 
Connell,	R.	W.,	(2003).	Om	genus.	Göteborg:	Daidalos. 
Eduards,	 M.	 (2002).	 Förbjuden	 handling:	 om	 kvinnors	 organisering	 och	 feministisk	 teori.	Malmö:	

Liber	ekonomi. 
Falender,	C.	A.	(2009).	Relationship	and	Accountability:	Tensions	in	Feminist	Supervision.	Women	&	

Therapy,	33(1-2),	22-41.	doi:10.1080/02703140903404697 
Grant,	J.,	Schofield,	M.	J.,	&	Crawford,	S.	(2012).	Managing	difficulties	in	supervision:	Supervisors'	

perspectives.	Journal	of	Counseling	Psychology,	59(4),	528-541.	doi:10.1037/a0030000 
Green,	M.	S.,	&	Dekkers,	T.	D.	(2010).	Attending	to	power	and	diversity	in	supervision:	An	

exploration	of	supervisee	learning	outcomes	and	satisfaction	with	supervision.	Journal	of	
Feminist	Family	Therapy	,	22	,	293–	312.	doi:10.1080/08952833.2010.528703 

Hernández,	P.	(2008).	The	cultural	context	model	in	clinical	supervision.	Training	and	Education	in	
Professional	Psychology,	2(1),	10-17.	doi:10.1037/1931-3918.2.1.10 

Inman,	Hutman,	Pendse,	Devdas,		Luu,		&,	Ellis.	(2014).	Current	Trends	Concerning	Supervisors,	
Supervisees,	and	Clients	in	Clinical	Supervision.	I	Watkins,	C.	E.,	&	Milne,	D.	(n.d.).	The	Wiley	
Blackwell	international	handbook	of	clinical	supervision. 

Arpana	G.	Inman,	Heidi	Hutman,	Asmita	Pendse,	Lavanya	Devdas,	Linh	Luu,	and	Michael	V.	Ellis 
Ladany,	N.,	Hill,	C.	E.,	Corbett,	M.	M.,	&	Nutt,	E.	A.	(1996).	Nature,	extent,	and	importance	of	what	

psychotherapy	trainees	do	not	disclose	to	their	supervisors.	Journal	of	Counseling	Psychology,	
43(1),	10-24.	doi:10.1037/0022-0167.43.1.10 

Magnusson,	E.	(2003).	Psykologi	och	kön:	Från	könsskillnader	till	genusperspektiv.	Stockholm:	Natur	
och	kultur. 

Magnusson,	 E.,	 &	 Marecek,	 J.	 (2010).	 Genus	 och	 kultur	 i	 psykologi:	 teorier	 och	 tillämpningar.	
Stockholm:	Natur	&	Kultur. 

Martinez,	L.	J.,	Davis,	K.	C.,	&	Dahl,	B.	(2000).	Feminist	Ethical	Challenges	in	Supervision.	Women	&	
Therapy,	22(4),	35-54.	doi:10.1300/j015v22n04_03 

Nelson,	 M.	 L.,	 Gizara,	 S.,	 Hope,	 A.	 C.,	 Phelps,	 R.,	 Steward,	 R.,	 &	 Weitzman,	 L.	 (2006).	 A	 Feminist	
Multicultural	 Perspective	 on	 Supervision.	 Journal	of	Multicultural	Counseling	and	Development,	
34(2),	105-115.	doi:10.1002/j.2161-1912.2006.tb00031.x 

Porter,	 Natalie.	 (2009).	 Feminist	 and	 Multicultural	 Underpinnings	 to	 Supervision:	 An	 Overview.	
Women	&	Therapy,	33:1-2,	1-6. 

Prouty,	 A.	 (2001).	 Experiencing	 feminist	 family	 therapy	 supervision.	 Journal	 of	 Feminist	 Family	
Therapy	,	12	,	171–	203.	doi:10.1300/J086v12n04_01) 

Prouty,	 A.	 M.,	 Thomas,	 V.,	 Johnson,	 S.,	 &	 Long,	 J.	 K.	 (2001).	 Methods	 of	 feminist	 family	 therapy	
supervision.	 Journal	 of	 Marital	 and	 Family	 Therapy,	 27,	 85–	 97.	 doi:10.1111/	 j.1752-
0606.2001.tb01141.x 

Rarick,	 S.	 L.,	 &	 Ladany,	 N.	 (2012).	 The	 relationship	 of	 supervisor	 and	 trainee	 gender	match	 and	
gender	 attitude	match	 to	 supervisory	 style	 and	 the	 supervisory	working	 alliance.	 Counselling	
and	Psychotherapy	Research	,	13	,	138–	144.	doi:10.1080/14733145.2012.73	2592 

Rosewater,	 L.	 B.,	 &	 Walker,	 L.	 E.	 (1985).	 Handbook	 of	 feminist	 therapy:	 Women's	 issues	 in	
psychotherapy.	New	York:	Springer	Pub. 

Scholl,	 M.	 B.	 (2001).	 Recommendations	 for	 a	 conceptual	 model	 of	 counseling	 supervision.	 The	
Clinical	Supervisor,	20,	177-189. 



35	

Skoger,	U.	E.,	Lindberg,	L.,	&	Magnusson,	E.	 (2011).	Neutrality,	 gender	 stereotypes,	 and	analytical	
voids:	 The	 ideals	 and	 practices	 of	 Swedish	 child	 psychologists.	Feminism	&	Psychology,	21(3),	
372-392.	doi:10.1177/0959353511402651 

Skoger,	U.	E.,	&	Magnusson,	E.	(2015).	What	makes	feminist	knowledge	legitimate	for	therapists?	A	
study	of	Swedish	child	psychotherapists.	Feminism	&	Psychology,	25(4),	489-505. 

Sveriges	Psykologförbund	(1998).	Yrkesetiska	principer	för	psykologer	i	Norden. 
Szymanski,	 D.	 M.	 (2005).	 Feminist	 identity	 and	 theories	 as	 correlates	 of	 feminist	 supervision	

practices.	The	Counseling	Psychologist	,	33	,	729–	747.	doi:10.1177/0011000005278408	 
Turner,	 &	 Fine.	 I	 Todd,	 T.	 C.,	 &	 Storm,	 C.	 L.	 (1997).	 The	 complete	 systemic	 supervisor:	 Context,	

philosophy,	and	pragmatics.	Boston:	Allyn	and	Bacon. 
Yourman,	D.	B.,	&	Farber,	B.	A.	(1996).	Nondisclosure	and	distortion	in	psychotherapy	supervision.	

Psychotherapy	,	33	,	567–	575.	doi:10.1037/0033-3204.33.4.567 
	 	



36	

Bilaga	1.	Intervjuguide	
 

 

Hej, jag heter (Amanda/Amina) 

Först och främst, tack för du vill delta i denna intervju. Intervjun kommer att ta ca 60 minuter. Den 
spelas in genom ljudupptagning, så att vi kan analysera intervjun i efterhand. 

Jag kommer att läsa i en intervjuguide under tiden, och ställa frågor utifrån den för att komma ihåg att 
täcka in det vi tänkt oss. Syftet med denna intervju är att undersöka genusperspektivets praktiska 
tillämpning i handledningssituationen på Psykologmottagningen med fokus på studentterapeutens 
utveckling 

Du är anonym när resultatet sammanställs, och ingen enskild person kommer kunna identifieras i 
resultatet. Viktigt att veta är att du när som helst får avbryta ditt deltagande, detta är frivilligt. Om du 
vill förtydliga någonting du sagt, eller om du har någon fundering är detta helt okej, säg bara till. 

Någon fundering innan vi börjar intervjun? 

Berätta lite om dig själv! 
 

● Ålder 
● Kön-vad identifierar du dig som? 
● Vad arbetar du med? Hur länge har du 

varit handledare? 
● Vad har du för utbildning? 

-Vad anser du vara din främsta uppgift som handledare?  ● Vad är din roll? 
● Vad är målet med handledningen? 

Attityder till genusperspektiv 
Det talas ganska mycket om genus/genusperspektiv och 
jämställdhet idag  i samhällsdebatten/Det pågår en 
feministisk debatt om genusfrågor och jämställdhet… 

 

-Vad är genus/genusperspektiv för dig?  ● Vad betyder det för dig? 
● I vilka sammanhang har du kommit i 

kontakt med genusfrågor? 
(utbildning/yrke/vardag) På vilket sätt? 

-Vilka tankar och känslor väcks i dig när genusfrågor 
kommer på tal? 

(utbildning/yrke/vardag)  
● Vad tror du det beror på? 
● (konsekvenser?) 

Nu ska jag fråga något som gäller dig som privatperson. Du 
behöver inte svara om du inte känner dig bekväm med det. 
Genusfrågor hör ofta ihop med till exempel feministisk 
teori… Hur tänker du kring det, skulle du beskriva dig själv 
som feminist? 

(Kan du berätta lite mer om hur du 
resonerar/tänker kring det?) 

Praktisk tillämpning av ett genusperspektiv i 
handledningsrummet 
Nu kommer jag ställa lite frågor som rör genus kopplat till 
arbetet på psykologmottagningen och din roll som 
handledare... 

(mer specifika frågor inom spektrumet för 
genusperspektivet, olika 
maktperspektiv/maktdimensioner i 
handledningssituationen och i förhållande till 
studenterna, reflexivitet i sin roll som 
handledare etc.) 
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Riktlinjer/mer formellt 
-Finns det några formella riktlinjer för hur handledarna ska 
arbeta utifrån ett genusperspektiv i handledningen av 
studentterapeuter på Psykologmottagningen? 
 
-Hur talar ni om jämställdhet/ genus/genusperspektiv i 
handledargruppen på Psykologmottagningen? 
 

 
• I så fall, vad är det för riktlinjer?  
• Hur arbetar ni mot det? 

 
 
(Talas det om alls? Formellt eller informellt? På 
möten eller i fikarummet?) 

● Talas det om eventuella brister när det 
gäller jämställdhet och 
genus/genusperspektiv i 
personalgruppen på 
Psykologmottagningen? 

● Tycker du att det saknas ett 
genusperspektiv? 

Genus i handledning av studentterapeuterna: 
- Använder du dig av ett genusperspektiv i handledningen? 
(JA/NEJ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Vilka för- och nackdelar kan du se med att använda ett 
genusperspektiv i handledningen? 
 
Hur upplever du att studentterapeuterna förhåller sig till att 
jobba med genusfrågor? 

 
(Om NEJ → vill de det eller inte?) 

● Skulle du kunna utveckla det? Hur 
kommer det sig? Är det ett medvetet 
val/inte? 

● Skulle du vilja jobba mer med ett 
genusperspektiv i handledningen av 
studentterapeuterna? 

● Anser du att det finns ett syfte med att 
lyfta in ett genusperspektiv i 
handledningen? 

● Hur tänker du att du skulle kunna gå till 
väga för att lyfta in ett genusperspektiv i 
handledningen? 

 
(Om JA)  

● Hur kommer det sig att du gör det? 
● Hur går du då till väga för att tillämpa 

det i handledningen? 
 

Finns det t.ex. intresse/motivation/mottaglighet? 
Upplever du att det finns ett intresse bland 
studentterapeuterna att ha ett genusperspektiv i 
handledningen? Är det något som diskuteras i 
handledningsrummet? 

- Kan du minnas någon situation då det uppstått etiska 
dilemman eller problem kopplat till (jämställdhet) genus i 
handledningen? Beskriv! 

 

Genus i arbetet med studentterapeuternas klienter: 
Hur tänker du kring genus i relation till 
studentterapeuternas klienter? 

● Vilken/vilka förklaringsmodeller 
använder du för att förstå/förklara 
problematik hos studentterapeuternas 
klienter? (konceptualisering och 
behandling?) 

 
● Hur tror du att kön och genus påverkar 

hur du förstår studentterapeuternas 
klienter? (t.ex. hur tolkas symtom 
beroende på könstillhörighet?) 
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● Hur ser du på att använda dig av ett 

genusperspektiv som ett sätt att förstå 
problematiken hos 
studentterapeuternas klienter?  

Maktfrågor: 
Kopplat till genusfrågor brukar man även tala om 
maktfrågor, t.ex. att olika grupper i samhället har olika 
mycket makt, resurser, tolkningsföreträde 
(”definitionsmakt”) osv. 
 
- Hur tänker du kring maktförhållanden i ditt arbete som 
handledare? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Hur arbetar du med frågor som rör maktdynamiken mellan 
dig som handledare och studentterapeuterna? 
 
-Hur ser du på studentterapeuternas tillgång till makt i 
förhållande till varandra? (t.ex. talutrymme, beslutsfattande) 
- Hur arbetar du med frågor som rör maktdynamiken mellan 
studentterapeuterna? 

 
 
 
 
 

● Hur ser du till exempel på 
maktdynamiken mellan dig och 
studentterapeuterna? 

● Hur påverkar kön och genus 
maktdynamiken i relationen mellan 
handledare och studentterapeuter? 

● Hur påverkar kön och genus 
kommunikationen mellan handledare 
och studentterapeuter? (till exempel, är 
det lättare att prata med, eller avbryta 
manliga eller kvinnliga studenter?) 

 

 

● Skiljer det sig beroende på 
studentterapeuternas könstillhörighet?  

● Fördelningen av manliga och kvinnliga 
studentterapeuter i 
handledningsrummet? 

Övriga frågor i mån av tid:   

-Att du själv är kvinna/man – på vilket sätt spelar det in i ditt 
arbete som handledare? 
 

- Är det något du brukar reflektera över? 
-Tror du handledningen skulle påverkas/se 
annorlunda ut om du hade tillhört ett annat kön? 

-Vilka utmaningar har du upplevt i ditt arbete som 
handledare av studentterapeuter? Beskriv! 

(Finns det något som är särskilt roligt eller 
utmanande i arbetet med kvinnliga 
studentterapeuter? Med manliga 
studentterapeuter?) 

Avrundning:  
● Är det något jag missat att fråga dig om? 
● Hur har det varit att delta i denna intervju? 
● Får vi kontakta dig i efterhand om vi behöver 

kontrollera eller komplettera? 

 (utbyt kontaktuppgifter/påminn om 
kontaktuppgifter) 
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Hjälpfrågor/Uppföljningsfrågor 

Berätta mer…	
Kan du säga något mer om…	
Hur menar du...?	
Förstår jag dig rätt...	
Kan du utveckla…	
Kan du ge ett exempel… 

 

 
	


